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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Stavba č. 9567 Radlická Radiála JZM – Smíchov

B.I.1.1 Zařazení záměru do příslušné kategorie podle přílohy č. 1 zákona
100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Záměr je zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 ve znění pozdějších předpisů
(163/2006 Sb.) do kategorie II.
9.4 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I.).

B.I.2 Kapacita záměru
Výsledná varianta vychází z Urbanistické studie Radlice – Jinonice, Prověřovací studie
proveditelnosti Radlické radiály a dokumentace DÚR - návrh.
Jako výsledná varianta doporučená pro další propracování byla vybrána varianta 2 –
varianta segregovaná. Tato varianta radiály je prověřena i z hlediska etapizace výstavby. U
této varianty je posouzena alternativně MÚK Řeporyjská. Varianta A je ta, ve které Radlická
radiála (RR) vede v prostoru MÚK po mostě a okružní křižovatka (rondel) bude na úrovni
terénu. Varianta B – ve které je Radlická radiála vedena v prostoru MÚK po terénu a okružní
křižovatka bude situována na mostech a na násypech. Historie výběru a optimalizace finální
varianty je uvedena v části E.
Hlavní trasa komunikace Radlické radiály
Radlická radiála navazuje na západě na dálnici D5, v prostoru Zlíchova na městský okruh.
V území, kterým RR prochází je sběrnou komunikací městského charakteru ve funkční
skupině B. V současné době je v provozu úsek od Silničního okruhu k ulici Bulharově, kde je
doprava z D5 rozptýlena do místní sítě. Dostředné dopravní vztahy ze západní části města
jsou převážně vedeny Košířským údolím a částečně i Radlickou ulicí, rekonstruovanou na
kapacitní čtyřpruh od JZM do Radlic.
Návrh je koncipován tak, že od místa napojení na stávající provozovaný úsek směrem
k městskému okruhu dochází ke snižování základních návrhových parametrů (návrhová
rychlost, šířkové uspořádání) tak, aby došlo k postupnému přechodu od extravilánové úpravy
stávající provozované části Radlické radiály k charakteru komunikace obdobné Městskému
okruhu. Z důvodu napojení na silnice pro motorová vozidla na obou koncích a předpokladu
stejného označení navrhovaného úseku Radlické radiály a pro charakter komunikace, který
vzešel z výběru v procesu Urbanistické studie Radlice – Jinonice je v návrhu v maximální
možné míře oddělen pohyb pěších a cyklistů od hlavní trasy Radlické radiály.
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Hlavní trasa


hlavní trasa RR, úsek 1 (km 0+000,00 až 1+225,00)



hlavní trasa RR, úsek 2 (km 1+225,00 až 3+150,00)



hlavní trasa RR, úsek 3 (km 3+150,00 až MÚK Zlíchov)

Funkční zatřídění
Hlavní trasa Radlické radiály je v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy navržena jako
sběrná komunikace funkční třídy B. Na západním konci je napojena na provozovaný úsek
RR, (ulici Rozvadovská spojka), která je charakteru místní rychlostní komunikace funkční
třídy A. Na západním konci je napojena na Městský okruh, který je místní komunikací
sběrnou funkční třídy B. Prvý úsek je navržen jako přechodový úsek mezi funkčními třídami
A a B. Protože provozovaná část Radlické radiály a navazující úsek městského okruhu na
Zlíchov jsou označeny jako silnice pro motorová vozidla, je i u této části Radlické radiály
předpokládáno její označení jako silnice pro motorová vozidla.
Základní návrhové prvky:
příčné uspořádání:

pouze směrově rozdělené

návrhová rychlost:

80 km/h v úseku 1
70 km/h v úsecích 2 a 3

kategorie komunikace:

MS 4 cdk - / 24.5 / 80 v úseku 1
MS 4 dk - / 20 / 70 v úsecích 2 a 3

uspořádání křižovatek:

pouze mimoúrovňové

min. poloměr směrového oblouku:

250 m

min. délka přechodnic:

1 x Vn = 70 m (pro klopení podle osy komunikace)

max. podélný sklon:

4.85%

min. poloměr vypuklého výškového oblouku:

3200 m

min. poloměr vydutého výškového oblouku:

2500 m

minimální vzdálenost křižovatek:

480 m

vedení MHD:

není uvažováno

Šířkové uspořádání
Stávající provozovaný úsek Radlické radiály má následující šířkové uspořádání:
šířka jízdního pruhu:

3.75 m

šířka zpevněné krajnice:

2.75 m

šířka středního dělícího pásu:

3.50 m

celková šířka vozovky:

11.00m

volná šířka koruny:

26.00 m

Nová vozovka Radlické radiály je na šířkové uspořádání stávající vozovky napojena
v přechodovém úseku dl. 71 m
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Část trasy úseku 2 je vedena v hloubených tunelech Butovice a Jinonice, kde šířkové
řešení jednotlivých vozovek v samostatných tunelových troubách je lokálně upraveno podle
základní kategorie tunelů T 7,5. Jde o úpravu šířky vodících proužků z 0.50 m ve volné trase
na 0.25 m v tunelu. šířka jízdního pruhu v tunelu je 3.50 m, celková šířka vozovky v tunelu je
7.50 m.
Úsek 3 je převážně veden v tunelu Radlice, kde šířkové řešení komunikace je upraveno
s ohledem na finanční náročnost optimalizováno změnou šířky vodících proužků z 0.50 m ve
volné trase na 0.25 m v tunelu. Šířka jízdního pruhu v tunelu je 3.50 m, celková šířka
vozovky v tunelu je 7.50 m u jižní tunelové trouby a 22.25 m a 11.00 m pro severní tunelovou
troubu. Kategorie jižní tunelové trouby (sestupný tumel) je T 7.5 (dvoupruhové uspořádání).
Kategorie severní tunelové trouby (vzestupný tumel) je T 11.25 (třípruhové uspořádání).
V prostoru odbočení nebo připojení ramp mimoúrovňových křižovatek budou zřízeny
přídatné připojovací nebo odbočovací pruhy v potřebné vzdálenosti. Připojovací a
odbočovací pruhy mezi MÚK Řeporyjská a MÚK Butovice jsou sloučeny v průletové pruhy.
Ukončení připojovacího pruh z rampy M (MÚK Jinonice) by bylo situováno nevhodně
v tunelu Jinonice. Ukončení tohoto připojovací pruhu je navrženo až za tunel Jinonice,
připojovací pruh byl prodloužen na 424.00 m. Připojovací pruh z rampy P (MÚK Jinonice) je
zkrácen na 157.83 m tak aby nezasahoval do tunelu Radlice. Odbočovací pruh do rampy I
(MÚK Zlíchov) je situován po levé straně vozovky z důvodu zjednodušení technického řešení
tunelového rozpletu.
Nezpevněná krajnice, popřípadě nouzový či služební chodník je podél vozovek Radlické
radiály navržena v homogenní šířce 1.50 m bez ohledu na konkrétní rozmístění svodidel.
Nouzový nebo služební chodník je navržen v návaznosti na opěrné a zárubní zdi a nouzové
zálivy.
Prostorové vedení trasy
Prostorově je trasa určena v úsecích 1 a 2 jednou hlavní osou, která je situována ve
středu dělícího pásu. V úseku 3 je trasa určena samostatnými osami pro jižní a severní
tunelovou troubu, tyto jsou definovány mezi 1. a 2. jízdním pruhem. Směrové oblouky jsou
navrženy s oboustrannými přechodnicemi o minimální délce 1 x Vn = 70 m (pro klopení podle
osy komunikace) a delšími.
V úseku 1 je trasa jednoznačně určena návazností na Rozvadovskou spojku a polohou
MÚK Řeporyjská. Tímto poměrně úzkým koridorem mezi protihlukovým valem, na straně k
JZM, a zástavbou na straně k Vidouli je poměrně jednoznačně limitováno směrové i výškové
vedení trasy. Směrově je zde navržen složitý složený oblouk (R1 = 1270 m, R2 = 1125 m, R3
= 1325 m) který přehází v prostoru MÚK Řeporyjská v přímou. Výškově je začátek trasy
navržen v zářezu, který je doplněn zárubními zdmi. Od km 0+800 na konec úseku 1 je trasa
řešena variantně v prostoru jednoho koridoru, rozdíl ve směrovém řešení je vyvolaný
respektování výstupu z OSM ve variantě B a tvořen jiným směrníkem přímé v prostoru MÚK
Řeporyjská. Příčný rozdíl osy na konci úseku 1 je 4.35 m.
Ve variantně A trasa od km 0+800.00 trasa stoupá nejprve na zemním tělese a následně i
na opěrných zdech na most přes MÚK Řeporyjskou. Ve variantě B trasa od km 0+800.00
stále klesá a její výškové řešení je určeno přechodem tunelů metra s minimální diferencí.
V úseku 2 je trasa určena polohou MÚK Řeporyjská a koridorem Radlické ulice, kterou
trasa Radlické radiály sleduje a polohou MÚK Jinonice v odtěženém prostoru cihelny.
Směrově je průchod koridorem Radlické ulice navržen jako 4 protisměrné směrové oblouky
(2 x R 250 m, R = 265 m a R = 334.95 m) s napojením v inflexních bodech.
Výškově je v části mezi pokračováním úseku 1 a km 1+625 řešeno variantně. Výškové
řešení varianty A je předurčeno přechodem z přemostění v MÚK Řeporyjská do tunelu
Butovice a je tvořeno stálým podélným sklonem. Začátek trasy je v MÚK Řeporyjská je
Pudis a.s.
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navržen na opěrných zdech, další část na násypu, u areálu Celní správy na opěrné zdi, který
před tunelem Butovice přechází v zářez.
Výškové řešení varianty B vychází z přechodu tunelů metra s následným ztraceným
spádem, který je navržen pro zkrácení délky ramp MÚK Řeporyjská a následným klesáním
do tunelu Butovice. Začátek trasy je v MÚK Řeporyjská je navržen v zárubních zdech, další
část na násypu, u areálu Celní správy na opěrné zdi, který před tunelem Butovice přechází
v zářez.
Dále je výškové řešení obou variant shodné a vychází zejména z návrhu MÚK Jinonice u
stanice metra Jinonice a v odtěženém prostoru cihelny. Limitující pro návrh výškového řešení
je poloha komunikace H, která přechází nad tunelem Jinonice.
Další část mezi tunely Butovice a Jinonice je navržena v zářezu, který je kombinován se
zárubními zdmi. Část v prostoru cihelny je navržena v odřezu, mohutný zářez na jižní straně
Radlické radiály (na straně k masivu Dívčích hradů) je částečně doplněn zárubními zdmi
Podélný sklon zde dosahuje nejvyšší hodnoty na otevřeném úseku 4.85%
Úsek 3 je převážně veden v tunelech, kde trasování je podřízeno možnostem návrhu
tunelových objektů. Na začátku úseku se jižní vozovka odklání a vzdaluje od severní tak, aby
mezi tunelovými troubami vznikl dostatečný horninový pilíř. Odklon je navržen dvojicí
protisměrných oblouků (R = 1300 m) tak, aby v této části trasy nedocházelo k překlápění
vozovek v tunelech. Dále jsou vozovky vedeny paralelně s osovou vzdáleností 35.50 m a
před MÚK Zlíchov se oddalují až na 58 m. Maximální podélný spád v severní tunelové troubě
je 4.80% v jižní tunelové troubě je 4.85%.
Příčný sklon vozovek je v přímé navržen střechovitý se základní hodnotou 2.50 %. Ve
směrových obloucích je navržen dostředný sklon v hodnotě závislé na poloměru oblouku.
Přechody příčného sklonu jsou navrženy na délku přechodnice. V úseku 1 je navrženo
klopení podle vnitřní hrany vozovek (typ j dle ČSN 73 6101). V úseku 2 je navrženo klopení
vnitřní vozovky podle osy jízdního pásu a vnější vozovky podle vnitřní hrany (typ l). Úsek 3 je
navržen beze změn klopení.
Vybavení a příslušenství
Hlavní trasa je navíc oproti obecné části vybavena následujícími zařízeními:
Přejezdy středního dělícího pásu - jsou navrženy v prostorech křižovatek a v návaznosti k
inženýrským objektům (zejména tunelům) pro případná dopravní opatření a možnost
přístupu složek IZS. Přejezdy středního dělení, které se nacházejí v portálové oblasti před
tunelem a budou při provozu otevřeny (možnost přejezdu vozidel IZS ), přejezdy ve volné
trase a v křižovatkách budou při provozu uzavřeny demontovatelným svodidlem.
Nouzové zálivy - Nacházejí se v úseku 2, který je navržen bez krajnice. Jsou navrženy pro
možnost nouzového odstavení vozidla a pro odstav vozidel servisních služeb. Jsou obdobné
nouzovým zálivům v tunelech Tyto zálivy jsou navrženy před portály tunelů, a v návaznosti
na Objekt TGC Jinonice. Délka nouzových zálivu je 40.00 m, délka vjezdového klínu 3.50 m,
délka výjezdového klínu 7.00 m, šířka nouzových zálivů je 3.50 m
Rozmístění nouzových zálivů:
km 1+775.50 - 1+826.00 oboustranný
km 2+220.00 - 2+270.50 oboustranný
km 2+706.00 - 2+756.50 oboustranný
km 2+239.00 - 2+285.50 pouze u severní vozovky
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Dopravní zatížení na úsecích výsledné varianty Radlické radiály
úsek Městský okruh ↔ MÚK Jinonice :

72.000 vozidel

úsek MÚK Jinonice ↔ MÚK Butovice západ :

67.100vozidel

úsek MÚK Butovice západ ↔ MÚK Řeporyjská :

75.900 vozidel

úsek MÚK Řeporyjská ↔ D5 :

60.300 vozidel

rampy MÚK Jinonice
směr MO → Radlická :

2 780 vozidel

směr Radlická → MO :

3 080 vozidel

směr D5 → Radlická :

2 990 vozidel

směr Radlická → D5 :

3 000 vozidel

rampy MÚK Butovice západ
směr Butovice → D5 :

950 vozidel

směr D5 → Butovice :

1050 vozidel

rampy MÚK Řeporyjská
směr MO → okružní křižovatka :

6 340 vozidel

směr okružní křižovatka → MO :

7 770 vozidel

směr D5 → okružní křižovatka :

4.500 vozidel

směr okružní křižovatka → D5 :

3.200 vozidel

Kapacitní posouzení
Předběžné kapacitní posouzení bylo provedeno podle metodiky ČSN 73 6110.
Předpoklady této metodiky, které se nejvíce přibližují navrhované části Radlické radiály jsou:


Místní čtyřpruhová komunikace funkční třídy A (místní rychlostní komunikace
s omezeným přístupem, směrově rozdělená s mimoúrovňovými křižovatkami)



Návrhová rychlost 80 km/h



Úroveň kvality dopravy (ÚKD) stupeň D – provoz je ještě stabilní. Vznikají permanentní
interakce mezi účastníky provozu, které vedou až ke konfliktním situacím a vzájemným
omezením. Stupeň vytížení je vysoký. Možnost individuální volby rychlosti a jízdního
pruhu jsou silně omezeny.

Pro každý úsek byl vybrán zatěžovací stav, který dle dopravních intenzit je nejzatíženější.
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MÚK Bulharova – MÚK Zlíchov (STT a rampa G)
Staničení
[km]

délka
úseku

délka
stoupání

[m]

[m]

[voz/den]

Podíl
pomalých
vozidel
[%]

Intenzita
špičkové
hodiny
[voz/hod]

Mezní
hodnota
kapacity
[voz/hod]

podélný
sklon
úseku
[%]

všechna

pomalá

těžká

[voz/den]

[voz/den]

Intenzity dopravy(stav 5)

Posouzení

0.00000
100.00

0.00

-2.17

31 092

2 373

840

7.63

2 487

4 274

Vyhoví

58%

855.75

0.00

-1.50

31 092

2 373

840

7.63

2 487

4 274

Vyhoví

58%

250.48

250.48

3.47

31 092

2 373

840

7.63

2 487

4 117

Vyhoví

60%

530.44

0.00

-4.50

39 100

3 340

670

8.54

3 128

4 265

Vyhoví

73%

273.40

0.00

-4.50

37 000

3 280

860

8.86

2 960

4 261

Vyhoví

69%

560.41

560.41

3.10

37 000

3 280

860

8.86

2 960

4 007

Vyhoví

74%

479.52

0.00

-3.00

37 000

3 280

860

8.86

2 960

4 261

Vyhoví

69%

171.50

0.00

-0.30

36 000

3 550

910

9.86

2 880

4 251

Vyhoví

68%

1 777.23

0.00

-4.79

36 000

3 550

910

9.86

2 880

4 251

Vyhoví

68%

377.54

0.00

-4.79

26 500

2 740

720

10.34

2 120

4 247

Vyhoví

50%

140.18

140.18

2.38

26 500

2 740

720

10.34

2 120

4 223

Vyhoví

50%

25.92

0.00

-1.69

26 500

2 740

720

10.34

2 120

4 247

Vyhoví

50%

Intenzita
špičkové
hodiny
[voz/hod]

Mezní
hodnota
kapacity
[voz/hod]

0.10000
0.95575
1.20623
1.73667
2.01007
2.57048
3.05000
3.22150
4.99873
5.37626
5.51644
5.54236

MÚK Zlíchov → MÚK Bucharova (JTT a rampa H)
Staničení
[km]

délka
úseku

délka
stoupání

[m]

[m]

podélný
sklon
úseku
[%]

všechna

pomalá

těžká

[voz/den]

[voz/den]

[voz/den]

Podíl
pomalých
vozidel
[%]

Intenzity dopravy(stav 5)

Posouzení

0.00000
100.00

100.00

2.17

31 412

2 415

840

7.69

2 513

4 266

Vyhoví

59%

855.75

855.75

1.50

31 412

2 415

840

7.69

2 513

4 273

Vyhoví

59%

250.48

0.00

-3.47

31 412

2 415

840

7.69

2 513

4 273

Vyhoví

59%

455.80

803.84

4.50

37 608

2 951

945

7.85

3 009

3 583

Vyhoví

84%

348.04

803.84

4.50

35 363

2 846

924

8.05

2 829

3 579

Vyhoví

79%

560.41

0.00

-3.10

35 363

2 846

924

8.05

2 829

4 270

Vyhoví

66%

284.52

653.80

3.00

35 363

2 846

924

8.05

2 829

4 024

Vyhoví

70%

369.28

653.80

3.00

36 854

3 192

1 008

8.66

2 948

4 014

Vyhoví

73%

1 906.36

1 922.27

4.79

36 854

3 192

1 008

8.66

2 948

3 119

Vyhoví

95%

15.91

1 922.27

4.79

25 590

2 373

778

9.27

2 047

3 105

Vyhoví

66%

272.26

272.26

2.00

25 000

2 580

710

10.32

2 000

4 247

Vyhoví

47%

60.79

60.79

4.57

25 000

2 580

710

10.32

2 000

4 176

Vyhoví

48%

0.10000
0.95575
1.20623
1.66203
2.01007
2.57048
2.85500
3.22428
5.13064
5.14655
5.41881
5.47960

Poznámka: Vytížení komunikace mezi km 5,13 a 3,22 (tunel Radlice) ve směru MÚK Zlíchov → MÚK
Bucharova potvrzuje správnost návrhu třípruhového uspořádání ve vzestupném tunelu.
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B.I.3 Umístění záměru
Záměr je umístěn ve vztahu k územním jednotkám NUTS (Nomeclature des Unités
Territoriales Statistiques) dotčených stavbou v rámci sjednocených kódů CZ – NUTS
s evropskou klasifikací NUTS (228/2004 Sb.) takto:
NUTS 0 – Česká republika – stát (CZ)
NUTS 1 – Česká republika – území (CZ0)
NUTS 2 – oblast – Praha (CZ01)
NUTS 3 – kraj – Hlavní měst Praha (CZ010)
NUTS 4 – okres Praha 5 – (CZ0105)
- okres Praha 13 – (CZ010D)
Dotčené katastrální území: Radlice, Jinonice, Stodůlky, Smíchov, Hlubočepy
Řešené území zahrnuje vymezený koridor pro Radlickou radiálu a související území. Ve
své západní části zahrnuje oblast severně od ulice Bucharovy až po mimoúrovňové křížení
s ulicí Rozvadovská spojka. Trasa se odtud stáčí směrem jižním, kde se odklání od jinonické
zástavby a kopíruje stávající Radlickou. Pod Motorletem se od Radlické odklání a stáčí se
pod železnicí směrem k Dívčím hradům. V trase jsou navrženy tři tunely – dva hloubené a
jeden ražený. Tunely jsou umístěny pod Jinonicemi, ražený tunel prochází pod Dívčími hrady
a vyúsťuje na MO Zlíchov.
Rozsah této Dokumentace a tedy umístění záměru Radlické radiály se týká varianty
segregované, která vyplynula z „Prověřovací studie“ a následně dopracované US Radlice Jinonice včetně vazeb RR na místní uliční síť a to zejména v oblasti starých Jinonic a
Butovic.
Vymezení řešeného území
Cílem Dokumentace je zhodnotit vliv výstavby na vymezený koridor Radlické radiály,
zasahující od východu od oblastí Zlíchova až k západnímu okraji řešeného území v oblasti
MÚK ul. Bucharovy s Rozvadovskou spojkou. Řešené území je poměrně rozlehlé s délkou
ve směru východ – západ takřka 5 km, ve směru sever – jih se jeho šířka pohybuje mezi
0.25 – 1km s výškovými rozdíly až 150m.
Rozsah Prověřovací studie byl zadán v koridoru Radlické radiály, segregované varianty a
to v úseku od okružní křižovatky Řeporyjská až po napojení na trasu městského okruhu na
Zlíchově, včetně vazeb RR na místní uliční síť a to zejména v oblasti starých Jinonic a
Butovic.
Význam v městském dopravním systému
Dopravní systém hlavního města pro individuální dopravu je postaven na radiálně
okružním systému. V něm přebírají prioritní funkci dva okruhy, které vzájemně propojuje
soustava radiál. Jejich význam je v celém systému nezastupitelný. Na pražském (vnějším)
okruhu povětšinou navazují na rozhodující vstupy do města a směřují k okruhu městskému.
Kromě zprostředkování přímých dostředných vztahů na sebe v území, kterým procházejí,
nasávají dopravu a rozvádějí ji na oba okruhy. V územní struktuře tak na sebe přebírají
významnou sběrnou dopravní funkci. Konkrétně radiála Radlická navazuje na západě Prahy
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na dálnici D5 a z hlediska funkčního začlenění je v systému její část provozována již řadu let.
Od „nultého“ kilometru dálnice D5 v Třebonicích ji z pražského uličníku známe pod názvem
Rozvadovská spojka. Dnes je dočasně ukončena ve Stodůlkách mimoúrovňovou křižovatkou
s ulicí Bucharova. Její další pokračování na východ směrem k městskému okruhu bylo
dlouho předmětem zkoumání a prověřování. Z toho zkoumání vyplynulo, že kompromisním
řešením bude vedení trasy v území varianty segregované, přijatelné pro dotčené orgány
samosprávy a státní správy.
Situace Radlická radiála

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je výstavba radiální komunikace, propojující dálnici D5 (Rozvadovská
spojka) s napojením na městský okruh v lokalitě Zlíchov. Jedná se o komunikaci tř. B, délky
cca 5 km - další prvek pražského nadřazeného komunikačního systému.
Proces výběru varianty vedení Radlické radiály probíhal od minulého století do dnešní
doby. Zásadním impulzem k výběru varianty segregované byla US a studie proveditelnosti
vedení trasy tak, aby tyto materiály minimalizovaly dopad na funkční využití území ve
výhledu i na životní prostředí. Vzniklo kompromisní řešení. Tím došlo i k návrhu změny
územního plánu v zájmové oblasti. Jak již bylo výše uvedeno, podrobný rozbor variant se
nachází v kapitole E tohoto oznámení.
Změna územního plánu
Pro informaci citujeme v následujícím návrh změny územního plánu, který by nekolidoval
z jinými záměry.
Číslo změny: Z 769/05
Městská část: Praha 5, Praha 13
Katastrální území: Radlice, Jinonice, Stodůlky
Parcelní číslo: území VRÚ, příp. další vyplývající z US
Hlavní cíl změny: Zrušení velkého rozvojového území v návaznosti na výslednou trasu
Radlické radiály, nové funkční využití podle projednané US.
Splnění schváleného zadání změny:
Zadání bylo splněno. Do řešení návrhu změny byly zahrnuty výsledky projednání
Urbanistické studie Radlice – Jinonice. Řešené území zahrnuje kromě vymezeného VRÚ i
celou prověřenou trasu Radlické radiály včetně tunelových úseků a funkčních ploch
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navazujících na radiálu. Navrhuje se zachování vymezené části VRÚ pro vysokoškolský
areál Jinonice.
Návrh řešení změny
V rámci přípravy a návrhu Radlické radiály byla schválena změna územního plánu pod
číslem Z 769/05, týkající se katastrálních území Radlice, Jinonice a Stodůlky městských
částí Praha 5 a Praha 13. Pro návrh využití trasy RR včetně širšího zájmového území byla
vypracována Urbanistická studie Radlice – Jinonice, která komplexně řeší návrh jednotlivých
funkčních ploch, vzájemné vazby v prostorovém řešení, infrastrukturu a další zázemí pro
rozvojové území.
Vzhledem ke komplexnosti řešení celého území dochází k návaznosti na výstavbu RR
k realizaci dalších akcí. RR jako hlavní komunikaci bude přizpůsobeno vedení silniční sítě,
budování infrastruktury, přeložky vedení inženýrských sítí, nově navrhovaná zástavba dle
funkčního využití území je ve fázi přípravy či již probíhá realizace, dále změny ÚSES,
výstavba vysokoškolského areálu, atd. Podrobnosti včetně situace jsou v kapitole D.1.10 Vliv
na urbanismus.
Urbanistický návrh dle provedené US

Realizace klíčových dopravních staveb městského systému - výhled
Komunikační síť, kterou je třeba uvažovat do budoucna, je tvořena všemi komunikacemi
stávajícími a navrhovanými v Územním plánu hl.m. Prahy a v konceptu VÚC pražského
regionu. Ve výhledovém stavu je především třeba brát v úvahu následující komunikace a
spojení:


Břevnovskou radiálu



Vysočanskou radiálu (Kbelská – MO)



Pražský okruh (R1) v úseku Březiněves – Satalice



Dálnici D3



Výtoňský, Dvorecký a Karlínský most přes Vltavu

Dále by bylo vhodné zohlednit a zhodnotit funkci Radlické radiály jako součásti městského
komunikačního systému po dokončení všech jednotlivých ve výhledu zamýšlených částí,
zejména MO a PO.
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B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp.
odmítnutí
Koncepce komplexního řešení dopravní sítě na území Prahy
Zdůvodnění potřeby záměru vychází z celkové koncepce řešení dopravní sítě na území
hlavního města Prahy, kterou lze zajistit přiměřené podmínky pro dopravní cesty tak, aby se
vlivy dopravy maximální míře minimalizovaly ať již s ohledem na zdraví obyvatel a životní
prostředí i ve vztahu technickým a ekonomickým podmínkám. Cílem je dále omezit
současnou dopraní situaci na místních komunikacích nejen v zájmovém území, ale i
v dalších místech Prahy. Výběr trasy probíhal řadu let. Nejedná se o optimální řešení, ale o
kompromis mezi již specifikovanými faktory, které do procesu výstavby a výběru trasy
vstupují.
Síť hlavních komunikací a metra v Praze

Umístění bylo již specifikováno v kap. B.I.3. Lze zopakovat, že trasa radiály zahrnuje
vymezený koridor pro Radlickou radiálu a související území. Ve své západní části se
napojuje na Rozvadovskou spojku a zahrnuje oblast severně od ulice Bucharovy počínaje
mimoúrovňovým křížením s ulicí Rozvadovská spojka. Trasa se odtud stáčí směrem jižním,
kde se odklání od jinonické zástavby a kopíruje stávající Radlickou. Pod Motorletem se od
Radlické odklání a stáčí se pod železnicí směrem k Dívčím hradům. V trase jsou navrženy tři
tunely – dva hloubené a jeden ražený. Hloubené tunely jsou umístěny pod Jinonicemi,
ražený tunel prochází pod Dívčími hrady a vyúsťuje napojením na MO na Zlíchově.

Pudis a.s.
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B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
Stručný popis technického a technologického řešení záměru vychází z čistopisu US, a
dále ze Studie proveditelnosti stavby v území a z Dokumentace k žádosti o vydání
rozhodnutí o umístění stavby – návrh.
Východiska pro řešení širších dopravních vztahů
Širší dopravní vztahy pro řešené území jsou jednoznačně definovány platným územním plánem hl.
m. Prahy. Ten v oblasti automobilové dopravy stabilizuje nadřazenou komunikační síť města jako
skelet městských komunikací, ve kterém mají prioritní význam dva okruhy a sedm radiálních
komunikací.
Pražský okruh (též Silniční okruh kolem Prahy, silnice R1) je určený pro vedení vůči městu tranzitní
dopravy, pro rozvádění vnější cílové či zdrojové dopravy a pro realizaci vnitroměstských jízd mezi
okrajovými oblastmi města. Leží mimo řešené území a jeho vliv v oblasti se projeví pouze jeho
funkčním důsledkem, tj. odlehčením stávající uliční sítě od tranzitní dopravy v ulicích Bucharova a
Radlická.
Radlická radiální komunikace (RR) plní funkci hlavní sběrné komunikace pro prostor Radlic, Jinonic
a Jihozápadního města. Propojuje silniční okruh, vstupující dálnici D5 a přes městský okruh území
širšího centra města. Prochází v západo-východním směru celým řešeným územím, a prostřednictvím
mimoúrovňových křižovatek je napojena na silniční okruh (MÚK Třebonice), městský okruh (MÚK
Zlíchov), a další nižší síť komunikací, zejména sběrných komunikací (ulice Bucharova, Radlická a
Jeremiášova)
Městský okruh (MO) je navržen tak, aby svou kapacitou a atraktivitou na sebe soustředil většinu
diametrálních dopravních vztahů v centrální oblasti města. Umožňuje co nejvyšší plynulost dopravy,
nezbytnou pro minimalizaci nepříznivých důsledků dopravy na životní prostředí. MO je také navrhován
jako regulační okruh automobilové dopravy prioritního významu. Radlická radiála je na MO připojena v
MÚK Zlíchov.

Obecné zásady pro dopravní návrh
Radlická radiála navazuje na západě na dálnici D5 a Pražský okruh a v prostoru Zlíchova na
městský okruh. V území, kterým RR prochází je sběrnou komunikací městského charakteru ve funkční
skupině B. V současné době je v provozu úsek od Pražského okruhu k ulici Bucharova, kde je
doprava rozptýlena do místní sítě. Dostředné dopravní vztahy ze západní části města jsou převážně
vedeny Košířským údolím a částečně i Radlickou ulicí, rekonstruovanou na kapacitní čtyřpruhovou
komunikaci od JZM do Radlic.
RR je funkčně definována územním plánem jako městská komunikace sběrná třídy B. Zatřídění je
charakterizováno zajištěním převážně dopravního významu s důrazem na požadovanou rychlost s
omezením přímé obsluhy území. Přímá obsluha území a vedení linek MHD je zajištěno
prostřednictvím obslužných komunikací, které jsou na Radlickou radiálu napojeny v mimoúrovňových
křižovatkách a doplňují stávající uliční síť.

Popis zásad dopravního řešení
Návrh je koncipován tak, že od místa napojení na stávající provozovaný úsek směrem k
městskému okruhu dochází ke snižování základních návrhových parametrů (návrhová rychlost,
šířkové uspořádání) tak, aby došlo k postupnému přechodu od extravilánové úpravy stávající
provozované části Radlické radiály k charakteru komunikace obdobné Městskému okruhu. Z důvodu
napojení na silnice pro motorová vozidla na obou koncích a předpokladu stejného označení
navrhovaného úseku Radlické radiály a pro charakter komunikace, který vzešel z výběru v procesu
Urbanistické studie Radlice – Jinonice je v návrhu v maximální možné míře oddělen pohyb pěších a
cyklistů od hlavní trasy Radlické radiály.
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Umístění v území a vztah k výhledovému dopravnímu řešení
Radlická radiála jako jedna ze základních částí sítě hlavních komunikací na území hl. m. Prahy
bude plnit svou funkci v etapovém stavu (stav při uvedení RR do provozu) tak i ve výhledu tak jak ho
definuje Územní plán hl. m. Prahy a koncept územního plánu VÚC pražské aglomerace.
V etapě jsou, kromě stávajících provozovaných úseků hlavních komunikací, předpokládány následující
části komunikační sítě. Tyto jsou již ve stadiu výstavby nebo přípravy.


Městský okruh v úsecích Strahovský tunel – Myslbekova – Prašný most – Špejchar – Pelc-Tyrolka
a Pelc-Tyrolka – Balabenka – Jarov – Rybníčky



Vysočanská radiála v úseku Pražský okruh (R1) – Kbelská



Pražský okruh (R1) v úsecích Slivenec – Lahovice – Jesenice – D1 – Běchovice a Ruzyně –
Suchdol – Březiněves včetně navazujících komunikací (Vestecký přivaděč, Čimická spojka,
obchvat Jesenice apod.)



Silnice R6 v úseku Pražský okruh (R1) – Pavlov a přeložka silnice I/12 v úseku PO – Úvaly



komunikace v trase tzv. „Severojižní magistrály“ (Wilsonova – Legerova – Sokolská) má k
dispozici v každém směru 2 jízdní pruhy

Dále jsou v etapě předpokládány následující části místních komunikace v bezprostředním okolí RR


dopravní propojení Radlická – Na Farkáně – Jinonická (ve stopě dle ÚPn)



dopravní propojení přes dnešní areál Walter (ve stopě dle Podnětu na pořízení změny ÚP HMP
plochy VP Walter v k.ú. Jinonice, Praha 5, atelier FNA a Ian Bryan Architects, listopad 2005)



rekonstrukce ulice Na Pomezí (stavba č. 9812)

Ve výhledu je komunikační síť je tvořena všemi komunikacemi stávajícími a navrhovanými (v
návrhovém horizontu i ve výhledu) v Územním plánu hl. m. Prahy a v konceptu VÚC pražského
regionu. Oproti výhledovému stavu 5 je především doplněna o:


Břevnovskou radiálu a Vysočanskou radiálu (Kbelská – MO)



Pražský okruh (R1) v úseku Březiněves – Satalice a Dálnici D3



Výtoňský, Dvorecký a Karlínský most přes Vltavu

Návrhové prvky
Při návrhu směrových, výškových a šířkových prvků komunikačních objektů byly respektovány
požadavky příslušných ČSN a závazná část ÚP hl. m. Prahy. Při návrhu bylo dále vycházeno
z prognózovaných intenzit automobilové dopravy a místních podmínek.
Základní charakteristiky městských komunikací dle jejich zatřídění
Označení
(funkční třída)

komunikací

A - rychlostní

B - sběrné

C - obslužné

Charakteristické použití

rychlostní komunikace, které
zajišťují vazbu na vnější síť
dálnic
a
rychlostních
komunikací

obslužné komunikace ve
stávající i nové zástavbě,
mohou být i průtahy silnic III.
třídy

Poloha v obci

na
hranici
vyšších
urbanistických útvarů

Typické požadavky

pouze dopravní význam s
vyloučením přímého styku
s okolním územím

Uspořádání jízdních pásů

zásadně směrově rozdělené

Zpevněná krajnice
Zastavovací / parkovací pruh
Návrhová rychlost v km/h
Uspořádání křižovatek
Nejmenší
vzdálenost
křižovatek v m

nutná
nezřizuje se
(60) – 80 – (100)
mimoúrovňové

sběrné komunikace obytných
útvarů, spojení obcí, průtahy
silnic I., II. a III. třídy, a vazba
na tyto komunikace
na
hranici
nižších
urbanistických útvarů nebo
mezi nimi
převážně dopravní význam
s částečným
omezením
přímé obsluhy
směrově
rozdělené
i
nerozdělené
možná
zřizuje se
(40) – 50 – (70)
úrovňové i mimoúrovňové

směrově nerozdělené (popř.
směrově rozdělené)
nezřizuje se
zřizuje se
30 – 40 – 70
úrovňové

500

150

50

kolejová
v odůvodněných
případech, nekolejová možná

bez omezení

bez omezení

MHD
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Konstrukční řešení
Dokumentace nedefinuje jednoznačně detaily konstrukčního řešení. Uvádí jen obecně formulované
požadavky, zohledňující obvyklé požadavky následného správce. Konstrukce vozovek a chodníků
jsou tedy možností, vyhovující těmto požadavkům.
Vozovky, krajnice
Konstrukce vozovek jsou navrženy podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Na
hlavní trasu Radlické radiály, rampy křižovatek a většinu obslužných komunikací jsou navrženy
vozovky s krytem z asfaltem stmelených vrstev, s využitím modifikovaných asfaltů. Jedinou výjimkou
je komunikace O s dlážděným krytem.
Konstrukce vozovek jednotlivých komunikací vychází očekávané třídy dopravního zatížení (vliv
intenzity a skladby dopravního proudu) a návrhové úrovně porušení (vývoj porušování vozovky,
vyjádřený plochou konstrukčních poruch na konci návrhového období). Pro podrobný návrh je
v dalším stupni projektové přípravy je nutné zpodrobnit inženýrsko-geologický průzkum o stanovení
charakteristik podloží, nutných pro detailní návrh podkladní vrstvy a případnou úpravu nebo výměnu
podloží v aktivní zóně.
Předběžně jsou navrženy 4 typy konstrukcí vozovek, které vyhovují pro různé komunikace dle třídy
dopravního zatížení a návrhové úrovně porušení. Konstrukce vozovek, chodníků další detaily jsou
specifikovány ve vzorových příčných řezech.
Nezpevněná krajnice je navržena v úsecích komunikací bez chodníků v homogenní šířce 1.50 m
v úpravě bez nebo s obrubníkem.
Napojení nových konstrukčních vrstev vozovky na stávající stav bude provedeno tak, aby spáry
v jednotlivých vrstvách nebyly nad sebou. Při napojení hlavní trasy na stávající provozovaný úsek
Radlické radiály, napojení komunikace B a ul. Řeporyjskou a napojení ramp MÚK Zlíchov na městský
okruh bude provedena rekonstrukce a sjednocení krytu vozovky v délkách 50 m.
Při rekonstrukcích komunikací je dokumentací předpokládaná kompletní rekonstrukce vozovky
(vybourání staré a výstavba nové). U částí místních komunikací (např. v ul. Pekařská, Radlická
Novoveská) bude v dalším stupni PD na základě diagnostiky vozovek rozhodnuto o možném využití
některých konstrukčních vrstev stávající vozovky.
Zemní těleso
Převážná část hlavní trasy je vedena v zářezech nebo odřezech, nemalá část trasy na opěrných
zdech nebo pod zárubními zdmi (často kombinovanými se zářezem). Násypové figury se objevují
hlavně v prostoru okolo MÚK Řeporyjská, v prostoru cihelny při terénních úpravách.
Na základě předběžného geotechnického průzkumu byl zvolen základní sklon zářezových svahů
1 : 2 a 1 : 1,75. Je použit pro celou trasu s tím, že v následném stupni projektové přípravy bude
posouzena možnost využít strmějšího sklonu, sklony násypových svahů jsou dle místních podmínek
stálý 1 : 2 nebo proměnný dle ČSN 73 6133. V místech, kde je nutnost využít strmějšího sklonu
násypů budou použity armované svahy (svah, který je vyztužen geosyntetiky). Místně je možné využití
opěrných a zárubních zdí (do výše 2 m jsou součástí komunikace), které budou navrženy převážně
z gabionů.
Odvodnění
Veškeré vozovky a svahy zemního tělesa budou odvodněny příčným spádem do příkopů nebo
k obrubníku a dále odváděny prostřednictvím uličních a horských vpustí do nově budovaného nebo
stávajícího stokového systému.
Spodní stavba komunikací je podle příslušných vzorových listů odvodněna pomocí drenáží a
trativodů, voda bude odváděna do vpustí a do nově budovaného stokového systému.
Vybavení a příslušenství
Do vybavení trasy lze zahrnout dopravní značení a bezpečnostní zařízení. Dopravní značení, SSZ,
systém videodohledu, měření rychlosti, SOS hlásky, veřejné osvětlení, portálové nosiče pro dopravní
značení a zařízení a další jsou samostatnými stavebními objekty a provozními soubory.
Typ zádržných zařízení (svodidel) není dokumentací určen. Stanovena je pouze úroveň zadržení,
která vychází z příslušných ČSN a TP. Je možné použít svodidel ocelových, lanových nebo
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betonových podle konkrétních místních podmínek a návazností na přilehlé úseky na mostech a
opěrných zdech. Použitá svodidla musí vyhovovat podmínkám příslušných TP a musí se jednat o typ
schválený pro použití na pozemních komunikacích.

Popis objektů
Hlavní trasa Radlické radiály


hlavní trasa RR, úsek 1 (km 0+000,00 až 1+225,00)



hlavní trasa RR, úsek 2 (km 1+225,00 až 3+150,00)



hlavní trasa RR, úsek 3 (km 3+150,00 až MÚK Zlíchov)

Funkční zatřídění
Hlavní trasa Radlické radiály je v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy navržena jako sběrná
komunikace funkční třídy B. Na západním konci je napojena na provozovaný úsek RR, (ulici
Rozvadovská spojka), která je charakteru místní rychlostní komunikace funkční třídy A. Na západním
konci je napojena na Městský okruh, který je místní komunikací sběrnou funkční třídy B. Prvý úsek je
navržen jako přechodový úsek mezi funkčními třídami A a B. Protože provozovaná část Radlické
radiály a navazující úsek městského okruhu na Zlíchov jsou označeny jako silnice pro motorová
vozidla, je i u této části Radlické radiály předpokládáno její označení jako silnice pro motorová vozidla.
Základní návrhové prvky:
příčné uspořádání:

pouze směrově rozdělené

návrhová rychlost:

80 km/h v úseku 1
70 km/h v úsecích 2 a 3

kategorie komunikace: MS 4 cdk - / 24.5 / 80 v úseku 1
MS 4 dk - / 20 / 70 v úsecích 2 a 3
uspořádání křižovatek: pouze mimoúrovňové
min. poloměr směrového oblouku:
min. délka přechodnic:

250 m

1 x Vn = 70 m (pro klopení podle osy komunikace)

max. podélný sklon:

4.85%

min. poloměr vypuklého výškového oblouku:

3200 m

min. poloměr vydutého výškového oblouku:

2500 m

minimální vzdálenost křižovatek

480 m

vedení MHD

není uvažováno

Šířkové uspořádání
Stávající provozovaný úsek Radlické radiály má následující šířkové uspořádání:
šířka jízdního pruhu:

3.75 m

šířka zpevněné krajnice:

2.75 m

šířka středního dělícího pásu:

3.50 m

celková šířka vozovky:

11.00m

volná šířka koruny:

26.00 m

Nová vozovka Radlické radiály je na šířkové uspořádání stávající vozovky napojena
v přechodovém úseku dl. 71 m
Část trasy úseku 2 je vedena v hloubených tunelech Butovice a Jinonice, kde šířkové řešení
jednotlivých vozovek v samostatných tunelových troubách je lokálně upraveno podle základní
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kategorie tunelů T 7,5. Jde o úpravu šířky vodících proužků z 0.50 m ve volné trase na 0.25 m
v tunelu. Šířka jízdního pruhu v tunelu je 3.50 m, celková šířka vozovky v tunelu je 7.50 m.
Úsek 3 je převážně veden v tunelu Radlice, kde šířkové řešení komunikace je upraveno s ohledem
na finanční náročnost optimalizováno změnou šířky vodících proužků z 0.50 m ve volné trase na 0.25
m v tunelu. Šířka jízdního pruhu v tunelu je 3.50 m, celková šířka vozovky v tunelu je 7.50 m u jižní
tunelové trouby a 11.00 m pro severní tunelovou troubu. Kategorie jižní tunelové trouby (sestupný
tumel) je T 7.5 (dvoupruhové uspořádání). Kategorie severní tunelové trouby (vzestupný tumel) je T
11.25 (třípruhové uspořádání).
V prostoru odbočení nebo připojení ramp mimoúrovňových křižovatek budou zřízeny přídatné
připojovací nebo odbočovací pruhy v potřebné vzdálenosti. Připojovací a odbočovací pruhy mezi MÚK
Řeporyjská a MÚK Butovice jsou sloučeny v průletové pruhy. Ukončení připojovacího pruh z rampy M
(MÚK Jinonice) by bylo situováno nevhodně v tunelu Jinonice. Ukončení tohoto připojovací pruhu je
navrženo až za tunel Jinonice, připojovací pruh byl prodloužen na 424.00 m. Připojovací pruh z rampy
P (MÚK Jinonice) je zkrácen na 157.83 m tak aby nezasahoval do tunelu Radlice. Odbočovací pruh
do rampy I (MÚK Zlíchov) je situován po levé straně vozovky z důvodu zjednodušení technického
řešení tunelového rozpletu.
Nezpevněná krajnice, popřípadě nouzový či služební chodník je podél vozovek Radlické radiály
navržena v homogenní šířce 1.50 m bez ohledu na konkrétní rozmístění svodidel. Nouzový nebo
služební chodník je navržen v návaznosti na opěrné a zárubní zdi a nouzové zálivy.
Prostorové vedení trasy
Prostorově je trasa určena v úsecích 1 a 2 jednou hlavní osou, která je situována ve středu
dělícího pásu. V úseku 3 je trasa určena samostatnými osami pro jižní a severní tunelovou troubu, tyto
jsou definovány mezi 1. a 2. jízdním pruhem. Směrové oblouky jsou navrženy s oboustrannými
přechodnicemi o minimální délce 1 x Vn = 70 m (pro klopení podle osy komunikace) a delšími.
V úseku 1 je trasa jednoznačně určena návazností na Rozvadovskou spojku a polohou MÚK
Řeporyjská. Tímto poměrně úzkým koridorem mezi protihlukovým valem, na straně k JZM, a
zástavbou na straně k Vidouli je poměrně jednoznačně limitováno směrové i výškové vedení trasy.
Směrově je zde navržen složitý složený oblouk (R1 = 1270 m, R2 = 1125 m, R3 = 1325 m) který
přehází v prostoru MÚK Řeporyjská v přímou. Výškově je začátek trasy navržen v zářezu, který je
doplněn zárubními zdmi. Od km 0+800 na konec úseku 1 je trasa řešena variantně v prostoru jednoho
koridoru, rozdíl ve směrovém řešení je vyvolaný respektování výstupu z OSM ve variantě B a tvořen
jiným směrníkem přímé v prostoru MÚK Řeporyjská. Příčný rozdíl osy na konci úseku 1 je 4.35 m.
Ve variantně A trasa od km 0+800.00 trasa stoupá nejprve na zemním tělese a následně i na
opěrných zdech na most přes MÚK Řeporyjskou. Ve variantě B trasa od km 0+800.00 stále klesá a
její výškové řešení je určeno přechodem tunelů metra s minimální diferencí.
V úseku 2 je trasa určena polohou MÚK Řeporyjská a koridorem Radlické ulice, kterou trasa
Radlické radiály sleduje a polohou MÚK Jinonice v odtěženém prostoru cihelny. Směrově je průchod
koridorem Radlické ulice navržen jako 4 protisměrné směrové oblouky (2 x R ´250 m, R = 265 m a R =
334.95 m) s napojením v inflexních bodech.
Výškově je v části mezi pokračováním úseku 1 a km 1+625 řešeno variantně. Výškové řešení
varianty A je předurčeno přechodem z přemostění v MÚK Řeporyjská do tunelu Butovice a je tvořeno
stálým podélným sklonem. Začátek trasy je v MÚK Řeporyjská je navržen na opěrných zdech, další
část na násypu, u areálu Celní správy na opěrné zdi, který před tunelem Butovice přechází v zářez.
Výškové řešení varianty B vychází z přechodu tunelů metra s následným ztraceným spádem, který
je navržen pro zkrácení délky ramp MÚK Řeporyjská a následným klesáním do tunelu Butovice.
Začátek trasy je v MÚK Řeporyjská je navržen v zárubních zdech, další část na násypu, u areálu Celní
správy na opěrné zdi, který před tunelem Butovice přechází v zářez.
Dále je výškové řešení obou variant shodné a vychází zejména z návrhu MÚK Jinonice u stanice
metra Jinonice a v odtěženém prostoru cihelny. Limitující pro návrh výškového řešení je poloha
komunikace H, která přechází nad tunelem Jinonice.
Další část mezi tunely Butovice a Jinonice je navržena v zářezu, který je kombinován se zárubními
zdmi. Část v prostoru cihelny je navržena v odřezu, mohutný zářez na jižní straně Radlické radiály (na
straně k masivu Dívčích hradů) je částečně doplněn zárubními zdmi
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Podélný sklon zde dosahuje nejvyšší hodnoty na otevřeném úseku 4.85%
Úsek 3 je převážně veden v tunelech, kde trasování je podřízeno možnostem návrhu tunelových
objektů. Na začátku úseku se jižní vozovka odklání a vzdaluje od severní tak, aby mezi tunelovými
troubami vznikl dostatečný horninový pilíř. Odklon je navržen dvojicí protisměrných oblouků
(R = 1300 m) tak aby v této části trasy nedocházelo k překlápění vozovek v tunelech. Dále jsou
vozovky vedeny paralelně s osovou vzdáleností 35.50 m a před MÚK Zlíchov se oddalují až na 58 m.
Maximální podélný spád v severní tunelové troubě je 4.80% v jižní tunelové troubě je 4.85%.
Příčný sklon vozovek je v přímé navržen střechovitý se základní hodnotou 2.50 %. Ve směrových
obloucích je navržen dostředný sklon v hodnotě závislé na poloměru oblouku. Přechody příčného
sklonu jsou navrženy na délku přechodnice. V úseku 1 je navrženo klopení podle vnitřní hrany
vozovek (typ j dle ČSN 73 6101). V úseku 2 je navrženo klopení vnitřní vozovky podle osy jízdního
pásu a vnější vozovky podle vnitřní hrany (typ l). Úsek 3 je navržen beze změn klopení.
Vybavení a příslušenství
Hlavní trasa je navíc oproti obecné části vybavena následujícími zařízeními:
Přejezdy středního dělícího pásu
Jsou navrženy v prostorech křižovatek a v návaznosti k inženýrským objektům (zejména tunelům)
pro případná dopravní opatření a možnost přístupu složek IZS (integrovaného záchranného systému).
Přejezdy středního dělení, které se nacházejí v portálové oblasti před tunelem a budou při provozu
otevřeny (možnost přejezdu vozidel IZS ), přejezdy ve volné trase a v křižovatkách budou při provozu
uzavřeny demontovatelným svodidlem.
rozmístění přejezdů SDP:
km 0+115.00 - 0+175.00
km 0+930.00 - 0+990.00
km 1+727.00 - 1+787.00
km 2+210.50 - 2+270.50
km 2+707.00 - 2+767.00
km 2+239.00 - 2+299.00
Nouzové zálivy
Nacházejí se v úseku 2, který je navržen bez krajnice. Jsou navrženy pro možnost nouzového
odstavení vozidla a pro odstav vozidel servisních služeb. Jsou obdobné nouzovým zálivům v tunelech
Tyto zálivy jsou navrženy před portály tunelů, a v návaznosti na Objekt TGC Jinonice. Délka
nouzových zálivu je 40.00 m, délka vjezdového klínu 3.50 m, délka výjezdového klínu 7.00 m, šířka
nouzových zálivů je 3.50 m
rozmístění nouzových zálivů:
km 1+775.50 - 1+826.00 oboustranný
km 2+220.00 - 2+270.50 oboustranný
km 2+706.00 - 2+756.50 oboustranný
km 2+239.00 - 2+285.50 pouze u severní vozovky
Tlumiče nárazu
Tlumiči nárazu budou ochráněna místa, která nelze dostatečně ochránit svodidlem (portály tunelů
v návaznosti na přejezdy SDP a nouzové zálivy, odbočení ramp B a F v MÚK Řeporyjská a rozplet
rampy I a H v jižní tunelové troubě. Použité tlumiče nárazu musí vyhovovat podmínkám příslušných
TP a musí se jednat o typ schválený pro použití na pozemních komunikacích.
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Mimoúrovňové křižovatky
MÚK Bucharova


rampa A (MÚK Bucharova)



úpravy křižovatky Puchmajerova – Pekařská

V této křižovatce je prostřednictvím sběrných komunikací (ul. Bucharova a ul. Nárožní) napojena
na Radlickou radiálu oblast Jihozápadního města. Mimoúrovňová křižovatka je osmičkovitého tvaru se
dvěma úrovňovými průsečnými křižovatkami na komunikaci nižšího významu, které jsou řízené SSZ.
Rampy v severozápadním kvadrantu jsou napojeny na ul. Bucharova vstřícně proti ul. Pekařská,
rampy v jihovýchodním kvadrantu jsou napojeny vstřícně proti ul. Nárožní. Z této křižovatky jsou již
vybudovány tři ze čtyř ramp, dvě jsou již provozovány. Také obě úrovňové průsečné křižovatky jsou již
vybudovány a provozovány.
Navrhované úpravy severní polovině křižovatky jsou:


úprava geometrie odbočné větve úrovňové křižovatky ve směru z ul. Bucharova na rampu MÚK



úprava vjezdu z Pekařské ulice tak aby byl situován vstřícně proti vjezdům ramp MÚK



doplnění a úprava stávajících dělících a ochranných ostrůvků



rekonstrukce krytu vozovky v prostoru celé úrovňové křižovatky



rekonstrukce SSZ (je samostatným provozním souborem)



Navrhované úpravy jižní polovině křižovatky jsou:



novostavba rampy A



rekonstrukce krytu vozovky na sjízdné rampě z Radlické radiály



doplnění dělícího a ochranného ostrůvku na vjezdu z ul. Nárožní



rekonstrukce SSZ (je samostatným provozním souborem)

Základní návrhové prvky:


kategorie komunikace:

dvoupruhová křižovatková rampa
MO 11 / 8 /40 stav ul. Pekařská



návrhová rychlost: 35 km/h v rampě A
40 km/h v ul. Pekařská



min. poloměr směrového oblouku: 95 m
min. délka přechodnic:

75 m



max. podélný sklon:

5.79%



min. poloměr vypuklého výškového oblouku:

36 000 m



min. poloměr vydutého výškového oblouku:

1368.20 m



Geometrické uspořádání
Rozšíření ul. Pekařská o přídatný pruh pro odbočení vlevo šířky 3.5 a o dělící ostrůvek šířky 2.25m
vznikne vjezd do křižovatky o celkové šířce vozovky 14,25 m. Rozšíření bude provedeno v délce
108.90m od teoretické hrany ul. Bucharova. Tato úprava splní podmínku přímého průjezdu vozidel
mezi rampami křižovatky a ul. Pekařskou. Na dělící ostrůvky budou umístěny stožáry veřejného
osvětlení a stožáry s opakovacími návěstidly SSZ.
Úprava geometrie odbočné větve úrovňové křižovatky ve směru z ul. Bucharova na rampu MÚK je
navržena pro možnost výstavby ochranného ostrůvku na přechodu pro chodce přes rampy MÚK. Je
navržena změna výjezdového poloměru hrany vozovky ze stávajících 17.5 m na 30 m. Šířka vozovky
větve zůstává 5.50 m.
Stávající přechod pro chodce přes rampy MÚK bude rozdělen ochranným ostrůvkem šířky 2.25 m.
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Směrové řešení rampy A vychází ze směru ul. Nárožní a jedním směrovým obloukem se napojuje
na hlavní trasu Radlické radiály. Výškové řešení je podmíněno na začátku sousedstvím stávající
rampy a na konci napojením na hlavní trasu Radlické radiály. Rampa je navržena jako dvoupruhová
jednosměrná křižovatková rampa.
Stávající přechod pro chodce přes ulici Nárožní bude rozdělen ochranným ostrůvkem šířky 2.25 m.
Pohyb pěších je v tomto uzlu řešen po stávajících chodnících, navrhované úpravy nezasáhnou do
režimu pěších vztahů, pouze vylepší stávající stav (doplnění dělících ostrůvků a přestavba SSZ).
MÚK Řeporyjská a přestavba ul. Řeporyjská – varianta A


rampy B, C (MÚK Řeporyjská)



rampa D (MÚK Řeporyjská OK)



rampy E, F (MÚK Řeporyjská)



komunikace B (přestavba ul. Řeporyjská, jihozápad)



komunikace C (přestavba ul. Řeporyjská, severovýchod)

V této křižovatce je prostřednictvím sběrné komunikace ul. Řeporyjské
radiálu oblast Jihozápadního města a Jinonic. Mimoúrovňová křižovatka
s převedením hlavní trasy přes okružní křižovatku po mostních objektech.
křižovatky je jednoznačně určeno minimální výškovou diferencí nad tunely
hlavní trasy je určeno průjezdným profilem na okružní křižovatce.

napojena na Radlickou
je prstencovitého tvaru
Výškové řešení okružní
metra a výškové řešení

Navrhované úpravy v prostoru křižovatky jsou:


přestavba ul. Řeporyjská v úseku Radlická – nová OK na čtyřpruhovou sběrnou komunikaci



novostavba ramp B – F MÚK Řeporyjská



přestavba ul. Řeporyjská v úseku Tichnova – nová OK



rekonstrukce SSZ na křižovatce Radlická x Jeremiášova

Základní návrhové prvky:


kategorie komunikace:

dvoupruhové křižovatkové rampy
vozovka okružní křižovatky šířky 10 m
MS 4 d - / 20 / 50 – Řeporyjská v úseku
Radlická – nová OK
MO 2 17.5 / 9 / 40 Řeporyjská v úseku
Tichnova – nová OK



návrhová rychlost:

35 km/h v rampách B – F
40 – 50 km/h – Řeporyjská
50 km/h (SO 1022)
40 km/h (SO 1023)



min. poloměr směrového oblouku na rampách:

258 m



průměr vnitrního ostrova okružní křižovatky:

100 m



poloměr vjezdu na OK:

složený oblouk R1 = 70 m a R2 = 35 m



poloměr výjezdu z OK:

složený oblouk R1 = 55 m a R2 = 110 m



max. podélný sklon:

5,83 %



min. poloměr vypuklého výškového oblouku:

800 m



min. poloměr vydutého výškového oblouku:

700 m

Geometrické uspořádání
Pudis a.s.
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Rampy B, C, E a F jsou navrženy jako dvoupruhové jednosměrné křižovatkové rampy. Směrovým
řešením reagují na návrh opěrných zdí. Navržený poloměr směrového oblouku R ´700.00 m
nevyžaduje dostředné příčné klopení na rampách.
Komunikace B (přestavba ul. Řeporyjská, jihozápad) je navržena jako dělená čtyřpruhová sběrná
komunikace. Geometricky je definována jako dvě samostatné větve. Na stávající ul. Řeporyjskou je
napojena za křižovatkou s ulicemi Radlická, Jeremiášova a Bucharova a přímo radiálně směřuje
k okružní křižovatce. Šířka středního dělícího pásu u křižovatky s ulicemi Radlická, Jeremiášova a
Bucharova 6.00 m a směrem k okružní křižovatce se snižuje až na 3.00 m. Výškové řešení je
jednoznačně určeno napojením na stávající vozovky na začátku a na okružní křižovatku na konci.
Maximální podélný sklon je 4.1 %.
Pohyb pěších je v tomto uzlu řešen po dvou nově navržených pěších cestách. Obě jsou plně
segregovány od zatížených komunikací, od hlavní trasy Radlické radiály a ul. Řeporyjská v úseku
Radlická – nová OK. Okružní křižovatku přechází po lávkách, Radlickou radiálu podchází pod mosty,
rampy MÚK podchází podchody. Na tyto cesty jsou napojeny pěšiny v parkově upravených plochách
severně od MÚK. V systému pěších cest je ponechána rezerva pro budoucí napojení rozvojové plochy
východně od MÚK.
MÚK Řeporyjská a přestavba ul. Řeporyjská – varianta B


rampy B, C (MÚK Řeporyjská)



rampa D (MÚK Řeporyjská OK)



rampy E, F (MÚK Řeporyjská)



komunikace B (přestavba ul. Řeporyjská, jihozápad)



komunikace C (přestavba ul. Řeporyjská, severovýchod)

V této křižovatce je prostřednictvím sběrné komunikace ul. Řeporyjské napojena na Radlickou
radiálu oblast Jihozápadního města a Jinonic. Mimoúrovňová křižovatka je prstencovitého tvaru
s převedením okružní křižovatky přes hlavní trasu po mostních objektech. Výškové řešení křižovatky i
hlavní trasy v této křižovatce je jednoznačně určeno konstrukcemi tunelů metra, které hlavní trasu
Radlické radiály v této křižovatce kříží s minimální výškovou diferencí, poloha samotné okružní
křižovatky je dána průjezdným profilem Radlické radiály.
Navrhované úpravy v prostoru křižovatky jsou:


přestavba ul. Řeporyjská v úseku Radlická – nová OK na čtyřpruhovou sběrnou komunikaci



novostavba ramp B – F MÚK Řeporyjská



přestavba ul. Řeporyjská v úseku U Jinonického rybníka – nová OK



rekonstrukce SSZ na křižovatce Radlická x Jeremiášova

Základní návrhové prvky:


kategorie komunikace:

dvoupruhové křižovatkové rampy
vozovka okružní křižovatky šířky 10 m
MS 4 d - / 20 / 50 - Řeporyjská v úseku Radlická – nová OK
MO 2 17.5 / 9 / 40 - Řeporyjská v úseku Tichnova – nová OK



návrhová rychlost:

35 km/h v rampách B – F
30 - 50 km/h - Řeporyjská



min. poloměr směrového oblouku na rampách:

210 m



průměr vnitrního ostrova okružní křižovatky:

100 m



poloměr vjezdu na OK:

složený oblouk R1 = 70 m a R2 = 35 m



poloměr výjezdu z OK:

složený oblouk R1 = 55 m a R2 = 110 m



max. podélný sklon:

5.90%
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min. poloměr vypuklého výškového oblouku:

800 m



min. poloměr vydutého výškového oblouku:

700 m

Geometrické uspořádání
Rampa D okružní křižovatka je velkou okružní křižovatkou s průměrem středního ostrova 100.00
m. Výškové řešení je jednoznačně určeno konstrukcemi tunelů metra, minimální možnou výškovou
diferencí mostů na OK a průjezdného profilu na Radiále. Max. podélný spád na okružní křižovatce
dosahuje hodnoty 3.26 %.
Rampy B, C, E a F jsou navrženy jako dvoupruhové jednosměrné křižovatkové rampy. Směrovým
řešením reagují na návrh opěrných zdí. Navržený poloměr směrového oblouku R ´700.00 m
nevyžaduje dostředné příčné klopení na rampách.
Komunikace B (přestavba ul. Řeporyjská, jihozápad) je navržena jako dělená čtyřpruhová sběrná
komunikace. Geometricky je definována jako dvě samostatné větve. Na stávající ul. Řeporyjskou je
napojena za křižovatkou s ulicemi Radlická, Jeremiášova a Bucharova a přímo radiálně směřuje
k okružní křižovatce. Šířka středního dělícího pásu u křižovatky s ulicemi Radlická, Jeremiášova a
Bucharova 6.00 m a směrem k okružní křižovatce se snižuje až na 3.00 m. Výškové řešení je
jednoznačně určeno napojením na stávající vozovky na začátku a na okružní křižovatku na konci.
Maximální podélný sklon je 6.0 %.
Komunikace C (přestavba ul. Řeporyjská, severovýchod) je úsek napojení ul. Řeporyjské ve směru
do Jinonic na okružní křižovatku. Pro značný výškový rozdíl (mezi napojením u ul. U Jinonického
rybníka a napojením na OK je výškový rozdíl 10 m) je zvolena odlišná stopa, která prodlouží trasu a
umožní překonat značný výškový rozdíl. Větev C2 navazuje na ul. Řeporyjskou a obloukem o R=30 m
se stáčí o 116° sm ěrem do rozvojových ploch východně od MÚK. Větev C1 je krátký úsek, který
propojí větev C2 a okružní křižovatku. Maximální podélný sklon je 7.0 %, v místě křižovatky větví C1 a
C2 je vozovka na násypu ve výšce 6 m nad stávajícím terénem.
Pohyb pěších je v tomto uzlu řešen po dvou nově navrženém systému pěších cest, které jsou plně
segregovány od zatížených komunikací, od hlavní trasy Radlické radiály a ul. Řeporyjská v úseku
Radlická – nová OK. Okružní křižovatku podchází pod mosty na Okružní křižovatce a rampách,
Radlickou radiálu přechází po těchto mostech. Na tyto cesty jsou napojeny pěšiny v parkově
upravených plochách severně od MÚK. V systému pěších cest je ponechána rezerva pro budoucí
napojení rozvojové plochy východně od MÚK.
MÚK Butovice


rampy K, L (MÚK Butovice)



komunikace E (přestavba a prodloužení ul. Novoveská)

V této křižovatce je prostřednictvím místních obslužné komunikace ul. Novoveská napojena na
Radlickou radiálu Butovic a Jinonic. Mimoúrovňová křižovatka je polovinou křižovatky kosodélného
tvaru.
Navrhované úpravy v prostoru křižovatky jsou:


celková rekonstrukce ul. Novoveská v úseku Pod Vavřincem – Stodůlecká



novostavba ramp K – L MÚK Řeporyjská



novostavba komunikace O v úseku Stodůlecká – rampa L



nová SSZ na křižovatce Novoveská x rampa L (je samostatným provozním souborem)

Základní návrhové prvky:


kategorie komunikace:

jednopruhové křižovatkové rampy
MO 2 10.4 / 8 / 40



návrhová rychlost:

35 km/h v rampách K a L
40 km/h (SO 1025)



min. poloměr směrového oblouku na rampách:

Pudis a.s.

35.00 m

23

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov



min. délka přechodnic:

35.00 m



max. podélný sklon:

7.03%



min. poloměr vypuklého výškového oblouku:

650.00 m



min. poloměr vydutého výškového oblouku:

350.00 m

Geometrické uspořádání
Komunikace D se skládá ze dvou odlišných částí. Prvá část je rekonstrukcí ul. Novoveská v úseku
Pod Vavřincem – Stodůlecká. Směrové, výškové vedení je zde jednoznačně určeno stávajícím uličním
prostorem v této části jsou navrženy oboustranné chodníky. Druhá část až k napojení rampy L je
novostavbou místní obslužné komunikace Zde je směrové a výškové řešení určeno přechodem přes
portál tunelu Butovice polohou stávajícího sportovního areálu. Ve výhledu je předpokládáno její
pokračování do rozvojových ploch severně od Radlické radiály. V této části je navržen jednostranný
chodník podél severovýchodní hrany vozovky
Rampy K a L jsou navrženy jako jednopruhové jednosměrné křižovatkové rampy. Rampa
K směrovým řešením sleduje stávající pěší cestu a na komunikaci E je napojena vstřícně proti ul.
Stodůlecká. Výškové řešení je dáno hlavní trasou Radlické radiály a napojením na komunikaci D.
Rampa L je na komunikaci D napojena kolmo u jihozápadního rohu stávajícího sportovního areálu.
Výškové řešení rampy L je silně ovlivněno vzájemnou polohou Radlické radiály a komunikace O,
podélný sklon na ni dosahuje hodnoty 7.03% v klesání.
MÚK Jinonice


rampy M, N (MÚK Jinonice)



rampy O, P (MÚK Jinonice)



komunikace I (přestavba ul. Radlická u metra Jinonice)



komunikace J (přestavba ul. Radlická u nádraží Jinonice)

V této křižovatce je prostřednictvím sběrné komunikace ul. Radlická napojena na Radlickou radiálu
Radlic a Jinonic. Mimoúrovňová křižovatka trubkovitého tvaru a rozdělena do dvou částí. Rampy M a
N jsou na komunikaci I napojeny u stanice metra Jinonice vstřícně proti ul. Puchmajerova, na místní
síť převádí dopravní vztahy. Tvar této části nejvíce odpovídá polovině deltovité křižovatky. Druhá část,
rampy O a P je situována v prostoru cihelny a na komunikaci J je napojena u nádraží Jinonice.
Navrhované úpravy v prostoru křižovatky jsou:


přestavba ul. Radlická u metra Jinonice



novostavba ramp M – P MÚK Jinonice



rekonstrukce ul. Radlická u nádraží Jinonice



rekonstrukce SSZ na křižovatce Radlická x Puchmajerova (je samostatným provozním souborem)



nová SSZ na křižovatce Radlická x rampa P (je samostatným provozním souborem)

Základní návrhové prvky:


kategorie komunikace:

jednopruhové křižovatkové rampy
dvoupruhová křižovatková rampa obousměrná
MS 4 21 / 14 / 50 (SO 1029 a SO 1030)



návrhová rychlost:

35 km/h v rampách M - P
50 km/h (SO 1029 a SO 1030)



min. poloměr směrového oblouku na rampách:

26.00 m



min. délka přechodnic:

35.00 m



max. podélný sklon:

6.50%



min. poloměr vypuklého výškového oblouku:

900.00 m

Pudis a.s.
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min. poloměr vydutého výškového oblouku:

695.70 m

Geometrické uspořádání
Rampy M a N jsou navrženy jednopruhové jednosměrné křižovatkové rampy. Rampa N se před
křižovatkou s komunikací I rozšiřuje o přídatný řadící pruh. Směrové a výškové vedení je určeno
vztahem k hlavní trase Radlické radiále a komunikaci I. Na rampě M je použit nejmenší poloměr
směrového oblouku 26.00 m.
Komunikace I je přestavbou Radlické ul. v úseku most přes trať ČD – komunikace H. Její směrové
řešení je dáno stávajícím koridorem Radlické ulice, výškové řešení je podmíněno napojením na
komunikaci H, která přechází přes portál tunelu Jinonice. V místě napojení na komunikaci je nová
vozovka navržena 1,30 m nad stávajícím stavem.
Rampa O je navržena jako jednopruhová jednosměrná rampa. Rampa P je v úseku od napojení na
hlavní trasu Radlické radiály po připojení rampy O navržena jako jednopruhová jednosměrná rampa,
dál až k místu napojení na komunikaci J je navržena jako dvoupruhová obousměrná rampa, která je
před křižovatkou s komunikací J doplněna o přídatný řadící pruh. Směrové a výškové řešení je
jednoznačně určeno polohou napojení ramp na Radlickou radiálu v odtěženém prostoru cihelny,
polohou budovy staré cihelny a výpravní budovou nádraží, a výškovou polohou kolejiště a ul.
Radlická.
Komunikace J je přestavbou ul. Radlická tak aby umožnila napojení rampy P a výhledového vjezdu
do rozvojového území v areálu Walter. Směrové a výškové řešení kopíruje stávající stav, opravován je
hlavně příčný spád komunikace a jsou doplněny dělící ostrůvky v křižovatce.
MÚK Zlíchov


rampy G, H, I, J (MÚK Zlíchov)



komunikace M (přestavba ul. Křížová)



komunikace N (přeložka ul. Ke Sklárně)

V této křižovatce je Radlická radiála napojena na městský okruh. Rampy jsou na městský okruh
napojeny v zárodcích, které byly postaveny v rámci stavby Městského okruhu v úseku Zlíchov –
Radlická. Většina této křižovatky je v tunelech. Podmínky pro ramp jsou velmi omezeny Městským
okruhem, místy připojení na městský okruh, železniční tratí Praha-Smíchov Hostivice a ulicí Křížovou.
Navrhované úpravy v prostoru křižovatky jsou:


novostavba ramp G, H, I a J



přestavba ul. Křížová



přeložka ul. Ke Sklárně

Základní návrhové prvky:


kategorie komunikace:

dvoupruhové křižovatkové rampy
MO 2 11.75 / 8 / 30 (SO 1034)
MO 2 10.5 / 8 / 40 (SO 1035)



návrhová rychlost: 40 km/h v rampách G, H, I a J
40 km/h (SO 1035)
30 km/h (SO 1035)



min. poloměr směrového oblouku na rampách:



min. délka přechodnic:



max. podélný sklon ramp:

6.00%



max. podélný sklon komunikace :

9.00%



min. poloměr vypuklého výškového oblouku:

450 m



min. poloměr vydutého výškového oblouku:

450 m

Pudis a.s.

60.00 m
40.00 m (27.00 m pro mezilehlou přechodnici)
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Geometrické uspořádání
Rampa G je navržena jako jednosměrná dvoupruhová křižovatková rampa a je v celé délce
v tunelu. Směrové a výškové řešení je dáno mnoha faktory. Předně místem odpojení od městského
okruhu ze zárodku ve Zlíchovském tunelu. Dalším omezujícím místem je podchod pod městským
okruhem severně od Zlíchovského tunelu, který je budován v připravených konstrukcích. Následně
rampa G v napojení rampy J přímo navazuje hlavní trasu Radlické radiály, úsek 3 severní tunelovou
troubu. Ze všech ramp MÚK zasahuje nejhlouběji a její návrh určujme výškové řešení Hlavní trasy
Radlické radiály v úseku 3. Nejmenší poloměr na rampě G je R = 60.00 m, v tomto oblouku je navržen
zvýšený příčný sklon. Největší podélný sklon na rampě je 4.80%.
Rampa H je navržena jako jednosměrná dvoupruhová křižovatková rampa a je v celé délce
v tunelu. Její návrh je limitován místem napojení na městský okruh do připraveného zárodku v tunelu
Zlíchov. V rozpletu ramp H a I přímo navazuje na hlavní trasu Radlické radiály, úsek 3 jižní tunelovou
troubu a S-křivkou se napojuje na městský okruh. Nejmenší poloměr směrového oblouku je 63.63 m,
v tomto oblouku je navržen zvýšený příčný sklon. Největší podélný sklon na rampě je 4.89% v klesání
Rampa I je navržena jako jednosměrná dvoupruhová křižovatková rampa a je v prvé polovině
vedena tunelu a v druhé polovině převážně po mostním objektu. Její návrh je určen polohou hlavní
trasy Radlické radiály, ulicí Křížovou, místem pro opěru mostu ve středním dělícím pásu městského
okruhu, kde je připraven základ pro pilíř mostu a místem napojení na městský okruh do připraveného
zárodku před mostem na městském okruhu přes železniční trať. Tato omezí především návrh
výškového řešení rampy. V rozpletu ramp H a I odbočuje vlevo z hlavní trasy Radlické radiály,
úseku 3, a složeným obloukem (R1 = 140 m, R2 = 200 m) směřuje k místu napojení na městský okruh,
místo pro opření pilíře ve středním dělícím pásu Radlické radiály je návrhem respektováno. Výškové
řešení je uřčeno zejména podchodem ul. Křížová a přechodem železniční trati. Největší podélný sklon
na rampě je 6.00% v klesání
Rampa I je navržena jako jednosměrná dvoupruhová křižovatková rampa a je ve druhé polovině
vedena tunelu. Její návrh je určen polohou připraveného zárodku před mostem na městském okruhu
přes železniční trať, železniční tratí a polohou hlavní trasy Radlické radiály. Rampa odbočuje od
městského okruhu klesá pod železniční trať a složeným obloukem (R1 = 65 m, R2 = 200 m) směřuje k
hlavní trase Radlické radiály. Ve směrovém oblouku R = 65 m je navržen zvýšený příčný sklon.
Největší podélný sklon na rampě je 6.50% v klesání.
Pro možnost realizace tunelu rampy I je nutno ulici nutno ul. Křížovou výškově přeložit, v místě
křížení s tunelem rampy I až o 2,4 m nad stávající stav. Návrh kopíruje stávající směrové vedení.
Samotná úprava začíná za mostem přes železniční trať, od tohoto místa niveleta stoupá sklonem
9.00% v délce 63,59 m až k místu křížení s tunelem, následně klesá na stávající stav. Součástí jsou
také chodníky a úpravy vstupů na sousední pozemky.
Směrové vedení rampy I a konstrukční řešení mostu na rampě I a navazujících opěrných zdí
vyvolává nutnost přeložky ul. Ke sklárně v délce cca 234 m.Je navrženo její přeložení východním
směrem. Směrové je dáno polohou podpor mostu a polohou zdí, výškové řešení kopíruje stávající
terén.

Přestavby a novostavby ostatních místních komunikací


komunikace A (přestavba ul. Schwarzenberská)



komunikace D („nová Radlická“ v úseku výjezd ZPA – Novoveská)



komunikace F („nová Radlická“ v úseku Novoveská – kasárna Butovice)



komunikace H („nová Radlická“ přes kasárna Butovice)



komunikace K (přestavba ul. Puchmajerova u metra Jinonice)



komunikace L (přestavba ul. Stará Stodůlecká)



komunikace O (příjezd k areálu „Cihelny“)

Stavba Radlické radiály vyvolá ve své těsné blízkosti rekonstrukce, přestavby a novostavby
místních komunikací, které jsou součástí stavby. Jde o místní obslužné komunikace, které doplňují
uliční systém a nahrazují Radlickou ulici, která bude v úseku Výjezd ZPA – Puchmajerova
demolována a nahrazena Radlickou radiálou ovšem v úrovni -1
Pudis a.s.
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Komunikace A (přestavba ul. Schwarzenberská)
Stávající ulice Schwarzenberská je v kolizi s hlavní trasou Radlické radiály. Komunikace A je
přeložkou ulice Schwarzenberská do nové stopy s mimoúrovňovým vyklížením Radlické radiály po
mostním objektu.


kategorie komunikace:



návrhová rychlost: 30 km/h



min. poloměr směrového oblouku na rampách:320.00 m



max. podélný sklon:

MO 2 13 / 8 / 30

4.25%

Komunikace D („nová Radlická“ v úseku výjezd ZPA – Novoveská)
Nahrazuje Radlickou ulici mezi výjezdem z obchodního centra Galerie Butovice a Butovicemi. Na
západním konci navazuje na Radlickou ulici, na východním na ulici Novoveskou na jižním okraji
Butovic. Zajišťuje přímou obsluhu území, kterým prochází a příjezd do Butovic od západu. Na této
komunikaci je předpokládán provoz autobusové linky MHD a proto je vybavena zastávkami, které jsou
situovány přibližně v poloze stávajících zastávek na Radlické ulici u areálu Radlická Bussines Park.


kategorie komunikace:



návrhová rychlost: 40 km/h



min. poloměr směrového oblouku na rampách:50.00 m



max. podélný sklon:

MO 2 14 / 8 / 40

5.90%

Komunikace F („nová Radlická“ v úseku Novoveská – kasárna Butovice)
Komunikace H („nová Radlická“ přes kasárna Butovice)
Tyto komunikace nahrazují ul. Radlickou v úseku od ulice Novoveská po ulici Puchmajerova. Na
Radlickou radiálu bude napojena v MÚK Butovice a MÚK Jinonice Prvá část je vedena ve stopě
stávající Radlické ulice po stropu tunelu Butovice, v této části je v průsečné křižovatce napojena
Butovická ulice. Následně se odklání jihovýchodně od Radlické radiály, napojuje ve stykové křižovatce
ulici Mezi lány, prochází přes areál kasáren Butovice (výhledový vysokoškolský areál). Radlickou
radiálu opět přechází nad východním portálem tunelu Jinonice. Je napojena na ulici V zářezu
jihovýchodně od stanice metra Jinonice. Na Radlickou ulici je zpětně napojena v křižovatce
s komunikací I, v této křižovatce je niveleta navržena 1,30 m nad stávající vozovkou Radlické ulice. Na
styku komunikací F a H je připravena styková křižovatky pro výhledový rozvoj území. Na této
komunikaci je předpokládán provoz autobusové linky MHD a proto je vybavena zastávkami, které jsou
situovány u křižovatky s Butovickou ulicí a v areálu kasáren Butovice.


kategorie komunikace:

MO 3 17.5 / 11.5 / 40
MO 2 13 / 8 / 40
MO 2 18 / 8 / 40



návrhová rychlost:

40 km/h



min. poloměr směrového oblouku na rampách:

75.00 m



max. podélný sklon:

6.00%

Komunikace K (přestavba ul. Puchmajerova u metra Jinonice)
Ulice Puchmajerova v úseku Radlická – V zářezu bude v jedné etapě výstavby Radlické radiály
sloužit jako důležitá objízdná trasa, stávající stavební stav je pro toto nevyhovující. Je navržena
kompletní rekonstrukce komunikace, která bude obsahovat rozšíření vozovky a výstavbu nových
konstrukcí vozovek a chodníků. Rozšíření je navrženo na severní straně vozovky, jižní hrana vozovky
sleduje současný stav.


kategorie komunikace:



návrhová rychlost:

40 km/h



min. poloměr směrového oblouku na rampách:

120.00 m



max. podélný sklon:

6.80%

Pudis a.s.

MO 2 10.7 / 8 / 40
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Komunikace L (přestavba ul. Stará Stodůlecká)
Vlivem výstavby MÚK Řeporyjská a komunikace B (přestavbou ulice Řeporyjská) dojde ke změně
organizace dopravy u oblasti rodinných domů jižně od MÚK Řeporyjská. Je zde navržena obslužná
komunikace, která slouží pouze pro obsluhu tohoto území. Na komunikaci B je napojena společně
s výjezdem z ČSPHM, a na Radlickou ulici v křižovatce s výjezdem z OC Galerie Butovice. Na této
komunikaci je předpokládán jednosměrný provoz.


kategorie komunikace:



návrhová rychlost: 30 km/h



min. poloměr směrového oblouku na rampách:9.00 m



max. podélný sklon:

MO 1 9.25 / 5.5 / 30

4.00%

Komunikace O (příjezd k areálu „Cihelny“)
Vlivem výstavby hlavní trasy Radlické radiály a MÚK Jinonice dojde ke změně možného
dopravního napojení oblasti „cihelny“ mezi železniční stanicí Praha – Jinonice a Radlickou radiálou.
Komunikace O řeší příjezd do této oblasti novou stopou. Je napojena na ulici Na Hetmance, pokračuje
v souběhu s tratí ČD, podchází most Radlické ulice a v prostoru před budovou Puchmajerova 254 se
vrací do stopy Puchmajerova ulice. Je tupě zakončena ve vjezdu do areálu stavebnin. Komunikace je
navržena jako jednopruhová obousměrná s výhybnou.


kategorie komunikace:



návrhová rychlost: 30 km/h



min. poloměr směrového oblouku na rampách:20 m



max. podélný sklon:

MO 1 5.5 / 4.5 / 30

12.00%

Účelové komunikace, služební příjezdy


příjezd k TGC Radlice východ



příjezd k TGC Radlice západ



úpravy účelových komunikací v areálu Celní správy



příjezd k TGC Jinonice



příjezd k areálu Pražských služeb



příjezd k areálu Panorama Faktory

Objekty příjezdů k TGC řeší příjezdy k technologickým centrům a jsou zřízeny jsou pro možnost
přístupu vodidel servisních služeb. Objekty příjezdů k jednotlivým areálů úpravy komunikací v nich
jsou vyvolány stavebními a organizačními změnami provedenými na komunikacích, na které jsou
areály nyní napojeny.
Příjezd k TGC Radlice východ je napojen na komunikaci M (ul. Křížovou) a z větší části je situován
nad samotným objektem TGC.
Příjezd k TGC Radlice západ je napojen na Radlickou radiálu v zálivu před západním portálem
tunelu Radlice, je slepý a u TGC Radlice západ je ukončen obratištěm.
Úpravy účelových komunikací v areálu Celní správy. Areál celní správy je nyní napojen na
Radlickou ulici, v místě kde je navržena její demolice a výstavba hlavní trasy Radlické radiály. Objekt
řeší nové napojení areálu na komunikaci D a úpravu komunikací a parkoviště v areálu.
Příjezd k TGC Jinonice je napojen na komunikaci F nad portálem tunelu Butovice a na Radlickou
radiálu nouzovém zálivu před objektem TGC Jinonice. Tento příjezd je navržen nástup vozidel IZS do
prostoru mezi tunely Butovice a Jinonice.
Příjezd k areálu Pražských služeb řeší napojení zbytkového areálu sběrného dvora
v Puchmajerově ulici novým napojením na komunikaci H. Napojení je provedeno nad portálem tunelu
Jinonice a trasa sleduje hlavní trasu Radlické radiály.
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Příjezd k areálu Panorama Faktory, areál Panorama Faktory je nyní napojen na Křížovou ulici
v místě kde je předpokládána její výšková úprava. Objekt řeší přestavbu tohoto příjezdu v návaznosti
na výškové řešení komunikace M.

Tunely
Tunely hloubené
Tunel Butovice
Charakteristika konstrukce
Konstrukci hloubeného tunelu tvoří uzavřený monolitický rám se železobetonu C 30/37 XF2.
Střední stěna má tloušťku 800 mm a výšku 6 250 mm. Boční stěny mají tloušťku 800 mm a výšku
6 850 mm, přičemž střední stěna odděluje jižní a severní tunelovou troubu.
Konstrukční řešení tunelu bylo navrženo na základě požadavků tvaru průjezdného profilu. Mezi
horním obrysem průjezdného profilu a spodní hranou stropní konstrukce musí být minimálně výška 1
100 mm pro umístění PDZ (760x760 mm, 560x560 mm), přičemž v místě ventilátorů o průměru 1 250
mm musí být tato výška minimálně 2 024 mm.
Železobetonová stropní deska o tl. 800 mm je uložena jak na krajních stěnách, tak i na střední
stěně. Světlé rozpětí stropní desky v obou tunelových troubách je 10 200 mm. Horní líc stropní desky
bude betonován ve sklonu 2,0 %. Tloušťka stropní desky je v příčném řezu proměnná mezi hodnotami
800 mm u bočních stěn a 1 100 mm nad střední stěnou. Ze statických důvodů bylo nutno konstrukci
stropní desky navrhnout s náběhy ke střední stěně. Délka náběhu bude v obou tunelových troubách
3 000 mm a jeho výška 300 mm. Na horním lícu stropní desky bude uložena hydroizolace, ochranná
geotextilie a ochranná betonová mazanina tl. 150 mm s výztužnou kari sítí 100 x 100 x 4,8 mm.
Spodní část tunelu bude pod vozovkou tl. 200 mm směrem dolů tvořena výplňovým betonem C
25/30 XC1, základovou deskou se železobetonu C 30/37 XC1 tl. 800 mm, ochrannou mazaninou tl. 50
mm, hydroizolací, ochrannou geotextilií, podkladním betonem tl. 100 mm a štěrkopískovým podsypem
tl. 150 mm. Ze statických důvodů bylo nutno rovněž konstrukci základové desky navrhnout s náběhy
ke střední stěně. Délka náběhu bude v obou tunelových troubách 3 000 mm a jeho výška 300 mm
Při výstavbě tunelů by se měl použít beton, který bude hutný, bez trhlin a pórů, nepropustný a
odolný po dobu životnosti stavby. Při realizaci stavby bude použita výztuž 10 505 (R). Jak bylo
uvedeno, tak s ohledem na charakter horninového prostředí z hlediska jeho agresivity na betonové
konstrukce navrhujeme podle ČSN EN 206 – 1 použít beton stupně XA2 (XA3), který má následující
mezní parametry pro jeho složení a vlastnosti:


maximální vodní součinitel

0,50 (0,45)



minimální pevnostní třídy v tlaku

C 30/37 (C 35/45)



minimální obsah cementu

320 kg.m-3 (360 kg.m )

-3

Z důvodu střídavého působení mrazu a rozmrazování, které může ve vnitřní části tunelu na beton
působit, se beton zařazuje do stupně XF2, který má následující doporučené mezní hodnoty pro jeho
složení a vlastnosti:


maximální vodní součiniteli

0,55



minimální pevnostní třída

C 25/30



minimální obsah cementu

300 kg.m

-3

Betonáž konstrukce hloubených tunelů se bude provádět po jednotlivých dilatačních úsecích
z betonu C 30/37 s polypropylénovými vlákny. Vlákna přispívají k minimalizaci smršťování tím
zlepšení vodotěsnosti a podstatně zlepšují odprýsknutí při požáru.
Uzavřená železobetonová konstrukce tunelu musí být chráněna proti vodě a zemní vlhkosti pomocí
hydroizolace. Doporučuje se použít technologii, která zajišťuje plnoplošné spojení hydroizolační vrstvy
s izolovanou konstrukcí a zamezuje jakémukoliv pohybu vody v mezivrstvě mezi povrchem konstrukce
a izolací. Dosáhnut tento efekt je možné pomocí stříkané hydroizolace nebo pomocí hydroizolace
dodané v pásech.
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Uzavřená železobetonová konstrukce tunelu musí být chráněna proti vodě a zemní vlhkosti pomocí
hydroizolace. Doporučuje se použít technologii, která zajišťuje plnoplošné spojení hydroizolační vrstvy
s izolovanou konstrukcí a zamezuje jakémukoliv pohybu vody v mezivrstvě mezi povrchem konstrukce
a izolací. Dosáhnut tento efekt je možné pomocí stříkané hydroizolace nebo pomocí hydroizolace
dodané v pásech.
Prostor tunelu
Průjezdný profil v obou tunelových troubách troubě bude odpovídat požadavkům ČSN 73 7507.
Tunelové trouby jsou navrženy pro umístění dvouproudové komunikace 2x3 500 mm o celkové šířce
11 500 mm mezi obrubníky a průjezdném profilu světlé výšky 4 500 mm. Tato výška je dodržena
všude nad průjezdnou volnou šířkou komunikace. Po obou stranách komunikací je navržen služební
chodník o šířce 1 350 mm, oddělený od komunikace betonovým štěrbinovým žlabem s obrubníkem,
který slouží na odvodnění tunelu a služebních chodníků. Služební chodník je zvýšený nad vozovkou o
150 mm. Nad služebním chodníkem ve výšce 2 500 mm se nachází prostor pro dopravní značení
(360x520; 600x250; 560x560 mm). Pod chodníky v severní tunelové troubě je umístěn prostor pro
kabelové vedení. V jižní tunelové troubě jsou kabely vedeny pouze pod pravým chodníkem ve směru
staničení RR, tj. ve směr do Zlíchova. V levém chodníku budou totiž poklopy kanalizační stoky TT (SO
5015 - STOKA TT - KM 1,750-2,400).
Vnitřní povrchová úprava jednotlivých tunelových úseků MO je navržena jako kombinace
keramického obkladu do výšky 3 500 mm nad chodníky a nátěru stěn a stropu v omyvatelném
provedení.
Větrání tunelů je navrženo podélné s přívodem čistého vzduchu a odvodem znečištěného vzduchu
pomocí proudových ventilátorů. Ventilátory musí být situovány ve vzdálenosti 30 – 50 m před
výjezdovým portálem. Na základě této skutečnosti se ve staničení km 1,872 252 – km 1,883 968
v STT resp. km 2,092 851 – KM 2,103 207 v JTT provede v délce 11,716 m resp. 11,216 m navýšení
stropu tunelu tzv. nika pro ventilátory. Výška stropu je zde nad průjezdným profilem v ose STT resp.
v ose JTT 2 100 m. Délky náběhů jsou minimálně 1 750 mm v STT resp. 1 530 mm v JTT (v závislosti
na podélném sklonu nivelety vozovky).
Odvodnění tunelu
V definitivním stavu je ostění tunelů po celém obvodu navrženo jako vodotěsné. Množství
průsakových vod by mělo být minimální. Průsakové vody budou vedeny odvodňovacími žlábky
v úrovni komunikací do nejnižšího místa tunelu, které je situováno ve staničení km 2,039 028 (niveleta
291,028 m), kde budou přípojky od štěrbinových žlabů do stoky TT (SO 5015 - STOKA TT - km 1,7502,400)
Co se týče odpadní dešťové a technologické vody (z mytí tunelů při použití saponátů), tak budou
rovněž svedeny do nejnižšího místa v tunelu, kde budou přípojky od štěrbinových žlabů do stoky TT.
Odpadní splaškové vody jsou pouze ze sociálního zařízení a WC v TGC Jinonice, který není
součástí tunelu Butovice. Tyto vody jsou odváděny gravitačně do stoky TT pomocí přípojky, která
bude vedena ze středního dělícího pásu k objektu TGC, kde bude ukončena revizní šachtou (SO 5016
– Přípojka kanalizace TGC Jinonice)
Těsnění pracovních a dilatačních spár
Tunelové trouby jsou v podélném směru rozděleny na jednotlivé dilatačních sekce. Ve svislém
směru jsou dělené na pracovní spáry, které jsou navrženy v souladu s postupem výstavby tunelů.
Spáry byly voleny kolmo ke směru tlaku, u ohýbaných prvků v místě nejmenšího momentu, který bude
působit v konstrukci po výstavbě. Pracovní spáry jsou navrženy v místě napojení spodní základové
desky na stěny tunelu. V těchto pracovních spárách jsou v podélném směru umístěny vnitřní těsnící
pásy a injektážní hadice. Vodorovná spára mezi stropní deskou a stěnami je řešena bentonitovým
bobtnajícím páskem a injektážními hadicemi. Injektážní hadice musí splňovat možnost vícenásobné
injektáže. Jak stropní a spodní deska, tak i stěny konstrukce tunelu se budou betonovat v celé
tloušťce najednou.
Všechny příčné dilatační spáry hloubeného tunelu ve stropě, dně a bocích ve styku s horninou,
budou vodotěsně ošetřeny. Dilatační spáry rozdělují objekt na menší celky, aby se zabránilo
nepříznivým poruchám, které mohou vzniknout z objemových změn. Spáry dělí stavební objekt na
8 dilatačních sekcí.
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Tunel Jinonice
Charakteristika konstrukce
Konstrukce tunelu je tvořena jako monolitická železobetonová. Tvarově je tunel řešený na základě
požadavků a tvaru průjezdního profilu.
Stropní část tunelu je tvořena:


ochrannou betonovou mazaninou C 16/20 XO; tl. 150 mm s KARI sítí 100x100x4,8 mm



ochrannou geotextilií



hydroizolací



železobetonovou konstrukcí C 30/37 XF2 s PP vlákny; tl. 800 mm.

Spodní část tunelu bude pod vozovkou směrem do podloží tvořena:


železobetonovou deskou C 30/37 XC1; tl. 800 mm



ochrannou mazaninou C 25/30 XC1; tl. 50 mm



ochrannou geotextilií



hydroizolací



podkladním betonem C 16/20 X0; tl. 100 mm



štěrkopískovým podsypem; tl. 150 mm.

Boční část tunelu je tvořena (u záporových stěn):


železobetonovou konstrukcí C 30/37 XF2 s PP vlákny; tl. 800 mm



ochrannou geotextilií



hydroizolací



výplňový beton C 16/20 XO; tl. 650 mm



záporová stěna I č. 360 .

Při výstavbě tunelů bude použit beton, který bude hutný, bez trhlin a pórů, nepropustný a odolný po
dobu životnosti stavby. Bude použita výztuž: 10 505 (R). S ohledem na charakter horninového
prostředí z hlediska jeho agresivity na betonové konstrukce se navrhuje podle ČSN EN 206 – 1 použít
beton stupně XA2, který má následující mezní parametry pro jeho složení a vlastnosti:


minimální vodní součinitel

0,50



minimální pevnostní třída v tlaku

C 30/37



minimální obsah cementu

320 kg.m

-3

Z důvodů střídavého působení mrazu a rozmrazování, které mohou ve vnitřní části tunelu na beton
působit, se beton zařazuje do stupně XF4, který má následující doporučené mezní hodnoty pro jeho
složení a vlastnosti:


maximální vodní součinitel

0,45



minimální pevnostní třída

C 30/37



minimální obsah cementu

340 kg.m

-3

Tunel bude chráněn proti tlakové vodě a zemní vlhkosti pomocí hydroizolace, která je navržena po
celém obvodu tunelu. Lze doporučit použít technologii, která zajišťuje plnoplošné spojení
hydroizolační vrstvy s izolovanou konstrukcí a zamezuje jakémukoliv pohybu vody v mezivrstvě mezi
povrchem konstrukce a izolací. Dosáhnut tohoto efektu je možno pomocí stříkané hydroizolace nebo
pomocí hydroizolace dodané v pásech.
Prostor tunelu
Průjezdný profil v jižní a severní tunelové troubě bude odpovídat požadavkům ČSN 73 7507.
Tunelové trouby jsou navrženy pro umístění tříproudové a dvouproudové komunikace o celkové šířce
11 250 mm a 7 500 mm mezi obrubníky a průjezdném profilu světlé výšky 4 500 mm. Tato výška je
Pudis a.s.

31

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

dodržena všude nad průjezdnou volnou šířkou komunikace. Po obou stranách komunikací je navržen
nouzový chodník o šířce 1 350 mm, oddělený od komunikace betonovým štěrbinovým žlabem
s obrubníkem, který slouží na odvodnění tunelu a chodníků. Chodník je zvýšený nad vozovkou o
150 mm. Nad služebním chodníkem ve výšce 2 500 mm se nachází prostor pro dopravní značení
(360 x 520; 600 x 250; 560 x 560 mm).
Pod chodníky je umístěn prostor pro kabelové vedení. V kabelovém kanálu je průběžně vedeno 8
kabelů. Vnitřní povrchová úprava jednotlivých tunelových úseků MO je navržena jako kombinace
keramického obkladu a nátěru stěn a stropu v omyvatelném provedení.
Větrání tunelů je navrženo přirozené. Na východě a západě tunelu ve směru jízdy se nacházejí dva
proudové ventilátory Ø 1250 mm. Vzhledem k jejich umístění se ve staničení km 2,439 500 STT, km
2,657543 JTT provede v délce 16 700 mm STT a v délce 10 870 mm JTT navýšení stropu tunelu, tzv.
nika pro ventilátory. Výška stropu je zde nad průjezdným profilem v osách nivelet minimálně
2 345 mm. Délky náběhů jsou minimálně 2 790 mm (v závislosti na podélném sklonu nivelety
vozovky).
Pro provedení stropní konstrukce se počítá s celkovou tolerancí 50 mm a pro svislé
železobetonové stěny se počítá s vodorovnou tolerancí 100 mm.
Odvodnění tunelu
V definitivním stavu je ostění tunelů po celém obvodu navrženo jako vodotěsné. Množství
průsakových vod by mělo být minimální. Průsakové vody budou vedeny gravitačně v směru ven
z tunelu pomocí odvodňovacími žlábků. Ze žlábku odtékají do splaškové kanalizace.
Řešení potenciálního nebezpečí průsaků vody pracovními a dilatačními spárami v rámci základové
desky vkládáním speciálního bobtnavého profilu a perforovaných hadic pro dodatečnou injektáž. Co
se týče odpadní dešťové a technologické vody (z mytí tunelů a strojoven při použití saponátů), tak
budou rovněž svedeny do splaškové kanalizace.
Těsnění pracovních a dilatačních spár
Tunelové trouby jsou rozděleny pracovními a dilatačními spárami. Pracovní spáry jsou navrženy
podle postupu výstavby tunelů. Spáry jsou umístěny kolmo ke směru tlaku, u ohýbaných prvků v místě
nejmenšího momentu, který bude působit v hotové konstrukci. Pracovní spáry jsou navrženy v místě
napojení klenbové konstrukce na boční stěny tunelů a v místech napojení technické chodby na desku
tunelu. Deskové a klenbové stropní konstrukce je třeba betonovat v celé tloušťce najednou. Dilatační
spáry procházejí přes všechny úrovně a rozdělují objekt na menší celky. Tím předcházíme
nepříznivým poruchám, které mohou vzniknout z objemových změn. Spáry dělí stavební objekt na
8 dilatačních sekcí.
Pro hloubený tunel Jinonice je navržen uzavřený hydroizolační systém. Izolace musí odolávat
stupni prostředí XA2.

Západní hloubený úsek tunelu Radlice
Západní hloubený úsek zahrnuje obě tunelové trouby STT i JTT. Délka STT v této části je 179,353
m. Délka JTT v této části je 179,196 m. Příčné řezy obou tunelů v této hloubené části jsou shodné
s příčnými řezy v ražených částech. Pouze v prostoru TGC západ jsou klenby upravené pro možnost
nasávání z tunelů.
Oba tunely budou zhotoveny z betonu třídy C30/37 XF2. Odvodnění vozovky je zajištěno
štěrbinovým žlabem s obrubníkem. Štěrbinový žlab je po 50 m opatřen čistícím kusem s kalníkem
anebo bez kalníku a vždy s požární přepážkou se sifonem. Tato voda se samotíží svádí až do čerpací
stanice v rampě G v případě STT anebo do odvodnění MO Zlíchov v případě JTT. Do výšky 3,5 m
bude na definitivním ostění proveden keramický obklad. Nad tímto obkladem bude mezistrop tunelu
opatřen nátěrovým systémem.
Požární vodovod je umístěn také v chodníku tunelové trouby a je přiveden z hloubeného portálu
západ. Průměr potrubí je 200 mm. Potrubí je izolováno v tl. 50 mm. Umístění hydrantů je mezi SOS
výklenky tj. po cca 62 m. Hydranty jsou osazeny tunelové do betonového bloku nad vozovkou ve
výklenku. Odvodnění hydrantu po použití je vyvedeno nad vozovku a stéká do odvodňovacího
štěrbinového žlabu.
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Hloubený úsek rampy G
Rampa G je vjezdová rampa z MO od Barrandovského mostu do STT tunelu Radlice.
Hloubený úsek rampy G délky 126,089 m navazuje na MO ve staničení hloubeného portálu KM
STT 0,013 121. Jedná se o dvoupruhový tunel s rovným stropem bez technické chodby. Definitivní
ostění bude zhotoveno ze železobetonu třídy C 30/37 XF2. Hloubený úsek rampy G bude také
opatřen celoobvodovou vodotěsnou foliovou izolací v celém úseku. Odvodnění tunelu vozovek bude
zajištěno samotíží štěrbinovými žlaby do čerpací stanice, která je umístěna ve staničení KM STT
0,074 822. Zajištění stavební jámy bude provedeno pomocí záporových stěn. Rampa G podchází
komunikace MO v předem zhotoveném „podjezdu“ tak , aby nebylo nutné při výstavbě rampy G
provoz na MO omezit. V chodnících jsou umístěny průchodky pro kabelové rozvody a na straně
čerpací stanice je v chodníku uložen i požární přívod vody do SOS výklenku u čerpací stanice.
Hloubený úsek rampy H
Rampa H je výjezdová rampa z JTT tunelu Radlice na MO směr Barrandovský most. Hloubený
portál navazuje na MO ve staničení KM JTT 2,253 336. Hloubený úsek rampy H je délky 38,326 m
navazuje na MO ve staničení hloubeného portálu KM JTT 2,253 336. Jedná se o dvoupruhový tunel
s rovným stropem bez technické chodby. V tomto úseku se půdorysně jedná o atypické rozměry
s rozšířením pravého definitivního ostění vzhledem k napojení na TGC východ SO 2503 a umístění
SOS výklenku. Dále tento hloubený úsek podchází pod tratí ČD. Definitivní ostění bude zhotoveno ze
železobetonu třídy C 30/37 XF2. Hloubený úsek rampy H bude také opatřen celoobvodovou
vodotěsnou foliovou izolací v celém úseku. Odvodnění tunelu vozovek bude zajištěno štěrbinovými
žlaby s vyspádováním do MO.
Hloubený úsek rampy I
Hloubený portál je ve staničení km 0,3150436. Portál navazuje na vnější opěrné zdi a komunikace
pokračuje přemostěním železniční tratě ČD a MO. Hloubený úsek rampy I je délky 37,857 m. Jedná
se o dvoupruhový tunel a to s klenbovým stropem a pod ulicí Křížovou se stropem rovným. To je dáno
výškovou úrovní ulice Křížová v křížení s niveletou komunikace rampy. Při výjezdu z hloubeného
portálu rampy I na mostní konstrukci bude možné upravit navazující opěrné zdi do tvaru klenby. Tunel
nemá technickou chodbu. Definitivní ostění bude zhotoveno ze železobetonu třídy C 30/37 XF2.
Hloubený úsek rampy H bude také opatřen deštníkovou foliovou izolací v celém úseku. Odvodnění
podzemních vod bude stejné jako v raženém úseku a bude na něj spádově navazovat. Odvodnění
vozovek bude zajištěno štěrbinovými žlaby s vyspádováním do ražené části rampy I.
Hloubený úsek rampy J
Rampa J je vjezdová rampa z MO od ulice Radlické do STT Radlice. Hloubený portál je ve
staničení km 0,164 991. Hloubený úsek rampy J je délky 40,418 m. Jedná se o dvoupruhový tunel
s rovným stropem bez technické chodby. Definitivní ostění bude zhotoveno ze železobetonu třídy C
30/37 XF2. Zajištění stavební jámy bude provedeno pomocí záporového pažení. Hloubený úsek
rampy G bude opatřen celoobvodovou vodotěsnou foliovou izolací v celém úseku. Odvodnění
vozovek hloubené části bude zajištěno štěrbinovými žlaby do nejnižšího místa v raženém úseku. Další
popis viz ražená část.
Rampa J v hloubeném úseku podchází železniční trať ČD.

Tunely ražené
Ražený úsek STT
Jedná se o třípruhový tunel propojující MÚK Zlíchov s MÚK Jinonice , popsáno ve směru jízdy.
Ražená část tunelu STT je celkové délky 1664,42 m. Ražený úsek je zhotoven s mezistropem, nad
kterým se nachází VZT kanály. Tunel nemá technickou chodbu. Rozměry třípruhového tunelu STT
závisí na tom, zda je zhotoven s izolací deštníkovou nebo uzavřenou.
Délka rozpletu je 109,63 m. Na rozplet navazuje vjezdová rampa „J“ z MÚK Zlíchov od směru
Radlická a vjezd do STT ze směru Barrandovský most je umožněn rampou „G“.
Odvodnění vozovky je zajištěno štěrbinovým žlabem s obrubníkem. Štěrbinový žlab je po 50 m
opatřen čistícím kusem s kalníkem anebo bez kalníku a vždy s požární přepážkou se sifonem.Tato
voda se samotíží svádí až do čerpací stanice v rampě G a odtud přečerpává do městské
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kanalizace.Příčný spád vozovky je 2,5 %. Do výšky 3,5 m bude na definitivním ostění proveden
keramický obklad. Nad tímto obkladem bude mezistrop tunelu opatřen nátěrovým systémem.
Definitivní ostění bude provedeno z betonu třídy C30/37 XF2.
V úseku s deštníkovou izolací bude podzemní voda vedena ve dvou drenážních potrubích z PVC
průměru 200 mm a to z vnější strany u paty kleneb. Po cca 65 metrech bude na těchto potrubích
osazena čistící šachta, která bude zároveň plnit funkci propojení těchto drenáží s centrální kanalizační
šachtou, která bude umístěna pod základovou deskou dna tunelové trouby. Centrální odvod
podzemních vod bude umožněn kanalizační troubou ∅ 500 mm, která tyto vody gravitačně odvede
přes TGC východ až do kanalizační šachty pod MO.
Tunelová trouba nemá technickou chodbu a všechny rozvody jsou vedeny v prostupových trubkách
v chodnících.
Tunelové propojky jsou umístěny cca po 250 m. Naproti tunelovým propojkám je vždy umístěn
SOS výklenek, který je ještě umístěn i mezi propojkami, takže vzdálenost SOS výklenků je cca 125 m.
Požární vodovod je umístěn také v chodníku tunelové trouby a je přiveden z hloubeného portálu
západ. Průměr potrubí je 200 mm. Potrubí je izolováno v tl. 50 mm. Umístění hydrantů je mezi SOS
výklenky tj. po cca 62 m. Hydranty jsou osazeny tunelové do betonového bloku nad vozovkou ve
výklenku. Odvodnění hydrantu po použití je vyvedeno nad vozovku a stéká do odvodňovacího
štěrbinového žlabu.
Tento tunel má úseky s uzavřenou a deštníkovou (otevřenou) vodotěsnou foliovou izolací. Délka
těchto rozdílných úseků je :


s uzavřenou izolací 195,346 m



s deštníkovou izolací 1580,948 m

Systém výstavby tunelů s deštníkovými vodotěsnými foliovými izolacemi přináší značné úspory ve
výstavbě. Proto byl tento systém projektantem zvolen. Jedná se zde o kombinaci obou systémů tak,
aby bylo vždy možné podzemní vody odvádět pouze gravitačně bez nutnosti čerpání.
Staničení sos výklenků v STT















SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km
SOS VÝKLENEK - km

STT 0.075,919 SOS výklenek
STT 0,225.916+SOS výklenek
STT 0,369.052
STT 0,502.915+SOS výklenek
STT 0,616.782
STT 0,730.648+SOS výklenek
STT 0,880.647
STT 1,030.648+SOS výklenek
STT 1,180.648
STT 1,330,647+SOS výklenek
STT 1,455,648
STT 1,580,648+SOS výklenek
STT 1,705,648
STT 1,830,648+SOS výklenek

Ražený úsek JTT
Jedná se o dvoupruhový a třípruhový tunel propojující MÚK Jinonice s MÚK Zlíchov, popsáno ve
směru jízdy. Ražená část tunelu JTT je celkové délky 1672,72 m. Třípruhový tunel je délky 130,62 m,
dvoupruhový tunel je délky 1 456,811 m Rozplet je délky 85,288 m. Ražený úsek je zhotoven
s mezistropem, nad kterým se nachází VZT kanály. Tunel nemá technickou chodbu.
Rozměry dvoupruhového tunelu závisí na tom, zda je zhotoven s izolací deštníkovou nebo
uzavřenou.
Třípruhový tunel JTT je zhotoven pouze s deštníkovou izolací. Světlá šířka třípruhového tunelu je
13 825 mm. Podjezdná výška 4 500mm. Světlá výška 5 610 mm k mezistropu. Vzduchotechnický
kanál je v nejvyšším místě 2 206 mm vysoký a jeho plocha je 17, 6 m2. Celková výška konstrukce
tunelu je 10 485 mm. Celková šířka tunelu je 15 840 mm. Na třípruhový tunel navazuje rozplet a dále
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výjezdová rampa „H“ na MÚK Zlíchov ve směru Barrandovský most a výjezdová rampa „I“ na MÚK
Zlíchov ve směru na Radlickou ulici.
Odvodnění vozovky je zajištěno štěrbinovým žlabem s obrubníkem. Tato voda se samotíží svádí
do rampy H a dále do odvodnění MO. Štěrbinový žlab je po 50 m opatřen čistícím kusem s kalníkem
anebo bez kalníku a vždy s požární přepážkou se sifonem.
Do výšky 3,5 m bude na definitivním ostění proveden keramický obklad. Nad tímto obkladem bude
mezistrop tunelu opatřen nátěrovým systémem. Definitivní ostění bude provedeno z betonu třídy
C30/37 XF2.
V úseku s deštníkovou izolací bude podzemní voda vedena ve dvou drenážních potrubích z PVC
průměru 200 mm a to z vnější strany u paty kleneb. Po cca 65 metrech bude na těchto potrubích
osazena čistící šachta, která bude zároveň plnit funkci propojení těchto drenáží s centrální kanalizační
šachtou , která bude umístěna pod základovou deskou dna tunelové trouby. Centrální odvod
podzemních vod bude umožněn kanalizační troubou ∅ 500 mm, která tyto vody gravitačně odvede do
odvodňovacího potrubí mezi rampou H a odvodňovací stokou a dále přes TGC východ až do
kanalizační šachty pod MO.
Tunelová trouba nemá technickou chodbu a všechny rozvody jsou vedeny v prostupových trubkách
v chodnících.
Tunelové propojky jsou umístěny cca po 250 m. Naproti tunelovým propojkám je vždy umístěn
SOS výklenek, který je ještě umístěn i mezi propojkami, takže vzdálenost SOS výklenků je cca 125 m.
V ražené části JTT jsou umístěny dva nouzové zálivy. Jejich poloha je v obou případech proti
průjezdným propojkám.
Požární vodovod je umístěn také v chodníku tunelové trouby a je přiveden z hloubeného portálu
západ. Průměr potrubí je 200 mm. Potrubí je izolováno v tl. 50 mm. Umístění hydrantů je mezi SOS
výklenky tj. po cca 62 m. Hydranty jsou osazeny tunelové do betonového bloku nad vozovkou ve
výklenku. Odvodnění hydrantu po použití je vyvedeno nad vozovku a stéká do odvodňovacího
štěrbinového žlabu.
Tento tunel má úseky s uzavřenou a deštníkovou (otevřenou) vodotěsnou foliovou izolací. Délka
těchto rozdílných úseků je:


s uzavřenou izolací 280,95 m



s deštníkovou izolací 1570,46 m

Systém výstavby tunelů s deštníkovými vodotěsnými foliovými izolacemi přináší značné úspory ve
výstavbě. Proto byl tento systém projektantem zvolen. Jedná se zde o kombinaci obou systémů tak,
aby bylo vždy možné podzemní vody odvádět pouze gravitačně bez nutnosti čerpání.
Staničení SOS výklenků v JTT















SOS VÝKLENEK – součástí TGC západ + záliv
SOS VÝKLENEK - KM JTT 0,403 679
SOS VÝKLENEK - KM JTT 0,529 555
SOS VÝKLENEK - KM JTT 0,654 547
SOS VÝKLENEK - KM JTT 0,779 539
SOS VÝKLENEK - KM JTT 0,903 396
SOS VÝKLENEK - KM JTT 1,174 515
SOS VÝKLENEK - KM JTT 1,321 777
SOS VÝKLENEK - KM JTT 1,469 718
SOS VÝKLENEK - KM JTT 1,617 861 + záliv
SOS VÝKLENEK - KM JTT 1,732 297
SOS VÝKLENEK - KM JTT 1,846 733
SOS VÝKLENEK - KM JTT 1,995 483
SOS VÝKLENEK - KM JTT 2,144 233

Ražený úsek rampy G
Rampa G je vjezdová rampa z MO od Barrandovského mostu do STT tunelu Radlice.
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Ražený portál rampy G je umístěn ve staničení KM STT 0,134 208. Délka raženého úseku je
140,79 m. Napojení na STT je ve staničení KM 0,275 000 .V raženém úseku je rampa řešena jako
klenbový dvoupruhový tunel bez technické chodby. Definitivní ostění bude zhotoveno ze železobetonu
třídy C 30/37 XF2. Ražený úsek rampy G bude opatřen celoobvodovou vodotěsnou foliovou izolací
v celém úseku. Odvodnění tunelu vozovek bude zajištěno samotíží štěrbinovými žlaby do čerpací
stanice. V ražené části rampy je umístěn výklenek SOS a propojka č. 7 spojující rampu G s rampou H.
Ražený úsek rampy H
Rampa H je výjezdová rampa z JTT tunelu Radlice na MO směr Barrandovský most. Ražený portál
rampy H je umístěn ve staničení KM JTT 2,215 915.
Délka raženého úseku je 235,45 m. V raženém úseku je rampa řešena jako klenbový dvoupruhový
tunel bez technické chodby. Definitivní ostění bude zhotoveno ze železobetonu třídy C 30/37 XF2.
Ražený úsek rampy H bude opatřen uzavřenou vodotěsnou foliovou izolací v úseku délky 107,55 m a
deštníkovou izolací v úseku délky 127,90 m. Odvodnění podzemní vody v úseku s deštníkovou izolací
bude řešené pomocí odvodňovacích drenážních trub z PVC po stranách definitivního ostění u jejich
paty. Průměr potrubí je 200 mm. Odvodňovací potrubí bude v šachtách propojené do centrálního
odvodňovacího potrubí pode dnem tunelu v jeho ose. Průměr centrálního odvodňovacího potrubí je
500 mm. Centrální potrubí bude ve staničení KM 2 108,000 napojeno na odvodňovací potrubí
provedené protlakem SO 2120, které odvádí podzemní vody do odvodňovací stoky Zlíchov SO 2115.
Odvodnění vozovek bude zajištěno štěrbinovými žlaby a bude odvedeno ve spádu do hloubeného
úseku rampy H.
Mezi raženým úsekem rampy H je ve staničení KM 2,144 233 umístěna propojka č.7 propojující
rampu H s rampou G. V raženém úseku rampy H jsou dále umístěny dva výklenky SOS. V chodnících
jsou umístěny průchodky pro kabelové rozvody a uložen i požární přívod vody do SOS výklenku u
TGC Radlice východ.
Ražený úsek rampy I
Rampa I je výjezdová rampa z JTT tunelu Radlice na MO směr Radlická. Ražený portál rampy I je
umístěn ve staničení KM 0,277 579. Délka raženého úseku je 177,579 m. V raženém úseku je rampa
řešena jako klenbový dvoupruhový tunel bez technické chodby. Definitivní ostění bude zhotoveno ze
železobetonu třídy C 30/37 XF2. Ražený úsek rampy I bude opatřen deštníkovou vodotěsnou foliovou
izolací. Odvodnění podzemní vody bude řešené pomocí odvodňovacích drenážních trub z PVC po
stranách definitivního ostění u jejich paty. Průměr potrubí je 200 mm. Odvodňovací potrubí bude
v šachtách propojené do centrálního odvodňovacího potrubí pode dnem tunelu v jeho ose. Průměr
centrálního odvodňovacího potrubí je 500 mm. Rampa I je vyspádovaná směrem k rozpletu tunelu
JTT a toto centrální potrubí kopíruje její spád. V rozpletu bude toto potrubí napojeno na potrubí rampy
H a odsud svedeno již, jak je v rampě H popsáno, do odvodňovací stoky Zlíchov SO 2115. Odvodnění
vozovek bude zajištěno štěrbinovými žlaby a bude odvedeno ve spádu také do rozpletu JTT a zde
převedeno do štěrbinového odvodňovacího žlabu rampy H.
Ražený úsek rampy J
Rampa J je vjezdová rampa z MO od ulice Radlické do STT Radlice. Ražený portál rampy J je
umístěn ve staničení KM STT 0,205 409. Délka raženého úseku je 103,93 m. V raženém úseku je
rampa řešena jako klenbový dvoupruhový tunel bez technické chodby. Definitivní ostění bude
zhotoveno ze železobetonu třídy C 30/37 XF2. Ražený úsek rampy J bude opatřen uzavřenou
vodotěsnou foliovou izolací.
Rampa J má nejnižší místo ve staničení KM 0,250 353 a je v nadmořské výšce nivelety 187,37
m.n.m. Zde bude osazen příčný žlab přes vozovku a bude provedeno napojení samostatným
odvodňovacím potrubím ( protlakem) do štěrbinového žlabu v rampě G. Výšková úroveň nivelety
rampy G bude v místě napojení KM 0,200 000 187,035 m.n.m.
V raženém úseku rampy J je umístěn jeden výklenek SOS.
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Přehledná tabulka délek tunelů a ramp Radlice
STT
Ražená část
Hloubená část
Rampa G

třípruh
rozplet
celkem
třípruh
celkem
hloubená část
ražená část
celkem

1664,420 m
109,630 m
1774,050 m
179,520 m
179,520 m
140,760 m
126,089 m
266,849 m
2220,419 m

třípruh
dvoupruh
rozplet
celkem
třípruh
celkem
ražená část
hloubená část
celkem

130,620 m
1456,811 m
85,288 m
1672,719 m
178,690 m
178,690 m
234,450 m
38,326 m
272,776 m
2124,185 m

Celková délka STT a rampy G
JTT
Ražená část

Hloubená část
Rampa H
Celková délka STT a rampy G
RAMPA I
Ražená část
Hloubená část

dvoupruh
dvoupruh
Celková délka rampy I

RAMPA J
Ražená část
Hloubená část
Celková délka STT a rampy G

dvoupruh
dvoupruh

177,58 m
37,857 m
215,437 m

103,930 m
40,418 m
144,348 m

Technologická propojka TP č.1
Jedná se o průchozí propojku ve staničení km STT 1,830,648.
Rozměry:

šířka – 7 080 mm
výška – 3 625 mm (v nejvyšším místě)
délka – 23 830 mm (v ose)

Přízemní s klenbovým stropem.
Po obou stranách komunikačního koridoru šířky 2000 mm jsou umístěny místnosti rozvoden.
Technologická propojka TP č.2
Jedná se o průchozí propojku ve staničení km STT 1,580 648.
Rozměry:

šířka – 7 080 mm
výška – 3 625 mm (v nejvyšším místě)
délka – 23 830 mm (v ose)

Přízemní s klenbovým stropem.
Po obou stranách komunikačního koridoru šířky 2000 mm jsou umístěny místnosti rozvoden.
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Technologická propojka TP č.3
Jedná se o průjezdnou propojku ve staničení STT 1,330,647
Rozměry:

šířka – 9 860 mm
výška – 5 200 mm (v nejvyšším místě)
délka – 24 610 mm (v ose)

Přízemní s klenbovým stropem
Po obou stranách průjezdného komunikačních koridoru šířky 5000 mm jsou umístěny místnosti
rozvoden.
Technologická propojka TP č.4
Jedná se o průchozí propojku ve staničení km STT 1,030 648.
Rozměry:

šířka – 7 080 mm
výška – 3 625 mm (v nejvyšším místě)
délka – 23 830 mm (v ose)

Přízemní s klenbovým stropem.
Po obou stranách komunikačního koridoru šířky 2000 mm jsou umístěny místnosti rozvoden.
Technologická propojka TP č.5
Jedná se o průjezdnou propojku ve staničení STT 0,730 648
Rozměry:

šířka – 9 860 mm
výška – 5 200 mm (v nejvyšším místě)
délka – 31 080 mm (v ose)

Přízemní s klenbovým stropem
Po obou stranách průjezdného komunikačních koridoru šířky 5000 mm jsou umístěny místnosti
rozvoden.
Technologická propojka TP č.6
Jedná se o průchozí propojku ve staničení km STT 0,520 915
Rozměry:

šířka – 5 000 mm
výška – 6 005 mm (v nejvyšším místě)
Délka – 40 910 mm (v ose)

Přízemní s klenbovým stropem.
horní část: vzduchotechnický kanál (v – 3 305 mm, š – 4 880 mm)
spodní část: komunikační koridor (v – 2 400 mm, š – 2 000 mm) a místnosti rozvoden (v – 2 400
mm, š – 2 000 mm) po jedné straně
Technologická propojka TP č.7
Jedná se o průchozí propojku ve staničení km STT 0,225 916
Rozměry:

šířka – 4900 mm
výška – 3 550 mm (v nejvyšším místě)
Délka – 43 629 mm (v ose)

Přízemní s klenbovým stropem.
Po jedné straně komunikačního koridoru šířky 2000 mm jsou umístěny místnosti rozvoden.

Pudis a.s.

38

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

Podzemní trafostanice
Podzemní trafostanice je umístěna ve staničení JTT KM 1,027 253. Jedná se o klenbový tunel
délky 23 300 mm a šířky 8605 mm . Celková výška tunelu je 10 260 mm, celková šířka je 10 450 mm.
Trafostanice má dvě výškové úrovně. V úrovni komunikací jsou umístěny rozvodny VN a dvě trafa.
V úrovni nad komunikací jsou to UPS, Baterie, Rozvodna NN a slaboproudu. Sekundární ostění je
zhotoveno z betonu třídy C30/37.

Odvodňovací stoka Zlíchov
Odvodňovací stoka Zlíchov slouží k odvodu podzemní vody z úseku Radlických tunelů a jejich
ramp do kanalizační šachty pod MO. Stoka je napojena na třípruhový tunel STT ve staničení 0,380
000. Její celková délka je 237,14 m. Délka k propojce č.7 je 177,60 m a od propojky k TGC 59,54 m.
Štola je napojena kolmo na definitivní ostění tunelu v délce 11,779 m. Dále se odkloní a přibližně
rovnoběžně s tunelem STT směřuje do TGC Radlice východ SO 2503. Stoka na svojí trase prochází
propojkou č. 7 SO 2113, kterou křižuje ve výškové úrovni podlahy propojky. Z propojky jsou do
odvodňovací stoky na obě strany umístěny vstupní dveře.
Dále stoka podchází rampu „I“ a vstupuje do šachty č.1 odvodňovací stoky, která je jako místnost
součástí TGC Radlice východ v 3.P.P. Z této šachty pokračuje odvodnění kanalizačním potrubím SO
2118. Ve staničení 193,007 je do štoly napojeno odvodňovací potrubí SO 2120 přivádějící podzemní
vodu z rampy H.
Průchozí kanalizační stoka má světlou výšku min. 2 100 mm a chodník šířky 945 mm. Stoka má ve
dně, vedle chodníku, půlkruhovou stoku šířky 500 mm a hloubky 250 mm. Ostění je zhotoveno
z betonu třídy C 30/37.

V předchozím byly popsány podrobněji hlavní objekty zájmové trasy.Součástí jsou i
další objekty, které stručně shrnujeme:
1. Podzemní objekty


Technologické centrum TGC Jinonice



TGC Radlice západ



TGC Radlice východ

Předmětem jsou i přeložky a změny trasy části kabelovodů, které se kříží se stavební jámou stavby
Radlické radiály JZM. Jedná se o kabelovody Křížová), Bucharova, Nové Butovice a ŠS Pekařská.
Současně budou provedeny výškové úpravy vstupů do stávajících kabelových komor.

2. Mostní objekty


most na RR přes rampu D v MÚK Řeporyjská – severozápad (pouze pro variantu A)



most na RR přes metro v MÚK Řeporyjská – (pouze pro variantu A)



most na RR přes rampu D v MÚK Řeporyjská – jihovýchod (pouze pro variantu A)



adaptace tubusu metra pro křížení rampy D, část západ (pouze pro variantu A)



adaptace tubusu metra pro křížení rampy D, část východ (pouze pro variantu A)



adaptace tubusu metra pro křížení hlavní trasy a rampy D část západ (pouze pro variantu B) je
stavební úprava přímo pojížděného železobetonového tubusu metra. Úprava tubusu spočívá
v položení nové izolace a vytvoření přechodových oblastí.
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most na rampách B, C a D v MÚK Řeporyjská přes RR (pouze pro variantu B)



most na rampách E, F a D v MÚK Řeporyjská přes RR (pouze pro variantu B)



most na komunikaci C v MÚK Řeporyjská přes biokoridor (pouze pro variantu B)



podchod pro pěší pod rampou E (pouze pro variantu A)



podchod pro pěší pod rampou F (pouze pro variantu A)



uzavřená rámová konstrukce



SO 3401 most pro pěší přes RR v km 0+445.00 – lávka, která propojí JZM a oblast Vidouce
v prodloužení stávající lávky přes ul. Bucharovu

most na komunikaci A (ul. Schwarzenberská) přes RR - spojitý předpjatý trámový most o dvou
polích v půdorysném a výškovém oblouku
podchod pro pěší pod komunikací H (ul. V zářezu) - je stavební úprava stávajícího podchodu pod
ulicí V zářezu. Úprava podchodu spočívá v nabetonování nové žel. bet. desky
podchod pro pěší pod komunikací I (ul. Radlická) - je stavební úprava stávajícího podchodu pod
ulicí Radlická. Úprava podchodu spočívá v nabetonování nové žel. bet. desky
úprava křídla mostu na Radlické ul. přes trať ČD - Ubourání zábradlí, římsy a části křídla
stávajícího mostu kvůli změně geometrie hrany v křižovatce před vlastním mostem.

Mosty drážní
most trati ČD přes rampu P - je rámový železobetonový most. Má dvě nosné deskové konstrukce;
jednu pro koleje č. 1 a 3, druhou pro kolej č. 2 a chodník. Most je založen je na pilotách. Prostor mezi
mosty šířky 3.7 m je překryt železobetonovými panely, výhledově zde bude zřízeno nástupiště.

Mosty ostatní
most pro pěší přes RR v km 0+445.00 - lávka, která propojí JZM a oblast Vidoule v prodloužení
stávající lávky přes ul. Bucharovu.

3. Opěrné, zárubní zdi, zajištění stavebních jam


zárubní zeď km 0+261,14 až 0+749,00 na RR vlevo – vyrovnává rozdíl mezi parkovišti u budov u
ul. Pekařská a Radlickou radiálou.



zárubní zeď km 0+465.50 až 0+891.50 na RR vpravo – řeší zářez do protihlukového valu u ul.
Bucharova



opěrná zeď v km 1+537.50 až 1+625.00 na RR – řeší výškový rozdíl mezi hlavní trasou RR a
terénem v prostoru areálu Celní správy.



4 opěrné zdi hlavní trasy MÚK Řeporyjská, řeší výškový rozdíl mezi hlavní trasou a rampami B, C
E, F (pouze pro variantu A)



4 opěrné zdi ramp MÚK Řeporyjská, řeší výškový rozdíl mezi rampami B, C, E, F a hlavní trasou
(pouze pro variantu B)



opěrná zeď komunikace B a rampy D, řeší výškový rozdíl mezi komunikací B s pokračováním na
rampu D a komunikací L u stávající zástavby (pouze pro variantu B)
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4. Protihluková opatření (PHO)
Vzhledem k zasazení trasy do již realizované a funkční zástavby, je možno využít pouze pasivní
PHO, která budou chránit obyvatelstvo před nadměrným hlukem.
Mezi tyto opatření patří především výstavba různých PH stěn a valů podél komunikací nebo úpravy
přímo na fasádách zasažených objektů.
Výpočet prokázal nutnost ochrany před škodlivými emisemi z dopravy a dle rozvržení hlukových
pásem byly stanoveny a umístěny PHS, dále došlo k terénní úpravě zeminy na PH zemní valy.
V místech, kde nebylo možno technicky umístit bariéru mezi zdrojem hluku, tedy radiálu a zasažený
objekt, bylo přistoupeno k úpravě na fasádě, což zahrnuje vybavení objektu okny s dostatečným
hlukovým útlumem (objekty byly v této fázi projektové dokumentace pouze vypsány, bez proměření
skutečného stavu oken).

Varianta A – MÚK Řeporyjská s rondelem v dolní poloze
Zemní valy
Km 0,100 – 0,900
pravá (jižní) strana komunikace, výška valu 4,0 – 9,0 m.
Zemní val bude vytvořen z vytěžené zeminy, zpevněn bloky gabionů do max. výšky 5,0m.
Km 2,162 – 2,425
Levá (severní) strana, výška 8,0 – 16,0 m nad nulovou úrovní radiály.
Současné náspy podél ul. Radlická budou upraveny, zpevněny a opatřeny opěrnou zdí.
Příčný řez Radlické Radiály s PHS a zemním valem v km 0+750,00, v úrovni objektu Pekařská
č.p.641

Protihlukové stěny (PHS)
Povrch, typ, technické specifikace a celkové estetické ztvárnění PHS, bude upřesněno v dalším
stupni dokumentace.

Km 0,143 – 0,877
Levá (severní) strana, výška 3,0 m.
Stěna bude výškově 2,0-3,4 m (dle terénu) nad nulovou úrovní radiály, přičemž přilehlá strana
bude tvořena vysoce pohltivým materiálem.
Strana odvrácená bude tvořena, vzhledem k blízké ulici Pekařská a administrativním budovám
s hladkými fasádami (odrazivými) též pohltivým materiálem.

Km 1,130 – 1,381
Levá (severní) strana na mostní konstrukci, výška 3,0 m.
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Km 1,143 – 1,376
Pravá (jižní) strana na mostní konstrukci, výška 3,0 m.
Požadavky na PH clonu na vyvýšené části komunikace (dvě poslední PHS) jsou většinou nejen
z akustického hlediska, ale též z hlediska vizuálního začlenění do okolí. Jelikož jsou stěny
umístěny po obou stranách mostu, je možno vložit clonu odrazivou, prosklenou. Vzhledem
k prokázání nevhodnosti vložení čirého skla, byť s výstražnými motivy ptactva (doporučení ČIŽP),
je nutno volit sklo barevně tónované, případně zvolit kombinaci s částmi neprůhlednými.

Km 1,230 – 1,355 (vztaženo kolmicí k staničení radiály)
jižně od nájezdu na kruhový objezd z ulice Řeporyjská (Jeremiášova), výška 3,0 m. Clona
oboustranně pohltivá.

Km 1,500 – 1,665
Pravá (jižní) strana, výška 3,0 m.
Vhledem k průběhu komunikací po obou stranách stěny, bude clona oboustranně pohltivá.

Km 2,800 – 3,180
Levá (severní) strana, výška 3,0 m.
Vhledem k průběhu komunikací po obou stranách stěny a železniční trati, bude clona oboustranně
pohltivá.

Opatření na objektu
Budova cca v km 1,600 vpravo, na parcele č.1236/9. V současné době je tento objekt školicím a
ubytovacím zařízením, ale počítá se s jeho převedením do bytového fondu. V rámci rekonstrukce
bude nutno brát v úvahu hlukovou expozici fasády přivrácené k radiále a přizpůsobit tomu orientaci
obytných místností, respektive kvalitu oken a celého obvodového pláště budovy.
Dále objekty zasažené portálem tunelu Butovice :
Novoveská č.p. 213, Jinonice
Novoveská č.p. 312, Jinonice
Objekty a jejich fasády směrem k záměru je vhodné v další fázi projektové dokumentace prověřit a
zajistit PHO.
Případné ostatní objekty budou upřesněny v dalším stupni dokumentace.

Varianta B – MUK Řeporyjská s rondelem v horní poloze
Viz Varianta A s absencí PHS umístěných na mostní konstrukci u MUK Řeporyjská v km 1,130 –
1,376.
V této variantě prochází radiála v úrovni okolního terénu a naopak rondel je vyvýšen. Technické
řešení neumožňuje umístit na rondelu PHS.

5. Drážní objekty
Stavba se nachází v traťovém úseku km 1,7 – km 8,6 stávající trati č. 0711 Praha - Smíchov
spol.n. - Hostivice. Stavební úpravy jsou situovány cca do km 2,0 širé trati a cca km 8,3 ŽST Praha
Jinonice. Dle dodatku NP jde o celostátní jednokolejnou neelektrifikovanou trať č.528. Dle S66 je trať
řazena pod číslem 71, ložná míra 0-VM, třída zatížení C2/20t/. Dle M 20/3 jde o traťový úsek č.0711,
DÚ 01,02,03, km 0,0 – 8,6. Traťová rychlost činí 70 km/h. Vjezdové návěstidlo do ŽST Praha –
Smíchov spol.n. je umístěno v km 1,804.
Pudis a.s.
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Z hlediska drážního provozu budou stavební práce v kolejišti prováděny v traťových a trakčních
výlukách příslušné traťové či staniční koleje. Činnost zabezpečovacího a sdělovacího zařízení bude
po dobu stavby zachována provizorními stavy.
Výstavba silničních ramp v km 2,0 a podjezdu v km 8,3 tunelováním či v otevřeném výkopu
zasahuje do řady drážních zařízení, především kolejí. V prostoru „Křížová“, km 2,0 trati jde především
o tři tunelová křížení a jeden mostní objekt přes stávající trať. Výstavba tunelů spolu s novým
přemostěním bude ovlivňovat železniční provoz a vyžadovat stavební úpravy drážních zařízení.
Stavební úpravy vyžadují výluku provozu ČD na trati cca 3 měsíce.

6. Kanalizace a vodní toky
Navrhovaná stavba spadá do povodí dvou potoků a Vltavy. Jedná se o Jinonický a Radlický potok.
Rozvodí je v Jinonickém tunelu.
Znamená to, že celá západní část RR od napojení na Rozvadovskou spojku až do Jinonického
tunelu patří do povodí Jinonického potoka, zbývající východní část až po severní portál Radlického
tunelu do povodí Radlického potoka. Prostor jižního portálu Radlického tunelu s napojení na
komunikaci MO patří do povodí Vltavy

Navržená koncepce nakládání se srážkovými vodami
Celé řešené území je z pohledu nakládání se srážkovými vodami rozděleno do pěti dílčích povodí.

Povodí Zámeckého rybníka
Povodí Zámeckého (Statkového) rybníka zahrnuje dílčí povodí D1÷D11, obsahující převážně
nezastavěné plochy. Srážková voda z tohoto území bude svedena systémem stok D3 do nově
navržené dešťové usazovací nádrže DUN RR1 a dále pak odváděna otevřeným korytem přes retenční
nádrž RN RR do Statkového rybníka.
V tomto povodí je jeho západní část dnes odváděna kanalizacemi přímo do povodí Stodůleckého
potoka. Tento stav bude v rámci výstavby Radlické radiály napraven a srážkové vody z těchto povodí
budou opět vedeny do Jinonického potoka. Jedná se o území velikosti 29,89 ha (pro potřeby
stanovení povodí bylo provedeno nové určení hranic povodí, které je nyní v severozápadní části větší,
než bylo uvedeno v manipulačně provozním řádu DUN Stodůlky III na Stodůleckém potoce do které
byly vody kanalizacemi odváděny).
Kanalizace budou profilů DN 800÷1200 a budou zaústěny do DUN RR1. DUN RR1 se navrhuje
zemní s nornou stěnou před odtokem. Návrh byl proveden dle zásad pro navrhování DUN dle MS (viz.
hydrotechnické výpočty). Nádrž je umístěna severně od mostu přes Radlickou radiálu tak, aby pod
mostem a okolo této nádrže smysluplně procházel biokoridor (uvedený zde dle UP HMP).
Tato DUN je navržena jako ochrana vodoteče a je nadimenzována tak, že přes ní může být veden
celý přítok, bez oddělení části vod do kanalizace Radlické radiály a následně do DUN Jinonice IV.
DUN je navržena zemní s minimalizací rozsahu betonových zdí , které by byly obloženy lomovým
kamenem.
Vzhledem ke tvaru a velikosti prostoru a s ohledem na využití území dle ÚP HMP a sousedící trasu
biokoridoru je nádrž navržena obdélníková s obvodovou obslužnou komunikací. Návrhové parametry
3
DUN jsou – délka – 48,0 m, šířka 7,7 m a hloubka 2,4 m na objem 887,04 m . Součástí objektu je i
příjezd z komunikace včetně vnitřních komunikací, oplocení včetně zelených ploch a opěrných zdí
v prostoru areálu a odtokového objektu do otevřeného koryta. Podrobněji viz samostatná příloha č. B.
16 Dokumentace.

Povodí DUN Jinonice IV
Druhé povodí odvodní střední část radiály a řešeného území. Srážkové vody z tohoto povodí
budou odváděny do stávající DUN Jinonice IV a následně do retenční nádrže N4. Toto povodí
zahrnuje dílčí povodí D12÷D30. Území mimo navrženou komunikaci je z převážné části zastavěno
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obytnou výstavbou a sportovními areály a má již vybudovaný kanalizačním systémem. Po výstavbě
radiály dojde k navýšení velikosti povodí o komunikaci západně od DUN, ale zároveň o zmenšení o
stávající komunikaci Radlickou, která bude vedena v tunelech (východně od DUN) celkový přírůstek
odvodňované plochy z komunikací bude tedy jen 4,44 ha (plocha neredukovaná).
Dnešní ulicí Radlickou jsou vedeny dešťové i splaškové kanalizace, které bude nutno v rámci
výstavby přeložit. Z východní části Radlické (od tunelu Butovice) budou nové kanalizace vedeny podél
severní strany tunelů, protože nejnižší místo tunelů je tak hluboko, že by již nebylo možno dešťové
vody odvádět do DUN IV. Splašková kanalizace umístěná po tunelem by byla obtížně přístupná a
napojení bočních kanalizací by bylo komplikované.
Nově budované splaškové a dešťové kanalizace budou napojeny na stávající stoky v prostoru jižně
od ul. Radlické (vedle ul. Novoveské). Podrobněji viz samostatná příloha č. B. 16 Dokumentace.

Povodí Radlického potoka
Třetí - jihovýchodní část území tvoří povodí složené z dílčího povodí RP0-RP6 je tvořena dvěma
povodími ležícími po obou stranách navrhované komunikace. Z těchto povodí jsou vody odvedeny do
stávající dešťové usazovací nádrže umístěné v blízkosti nádraží Jinonice. Do této nádrže budou
odváděny dešťové vody zatrubněnými kanalizačními stokami z celého povodí navrhované
komunikace. Výhledové povodí RP5 (území pro vysoké školy) bude napojena na odtok z DUN RR2,
dále obsahuje toto povodí stávající odvodňovaný úsek Radlické ulice západně od napojení podjezdu
na ul. Radlickou a plochu Radlické ulice od podjezdu až po napojení na stávající přeložený úsek
potoka v ul. U Kostela. Podrobněji viz samostatná příloha č. B. 16 Dokumentace.

Povodí Vltavy
Radlická radiála bude na východním konci napojena na komunikace MO – Zlíchovský podjezd
prakticky v prostoru tohoto podjezdu a v jeho těsné blízkosti. V rámci výstavby dojde k poměrně
malému rozšíření ploch odvodňovaných do dnešního systému dešťových kanalizací MO, které jsou
zaústěny do DUN Zlíchov, z které jsou odváděny do Vltavy. Jedná se prakticky o části dvou nových
ramp – rampy „J“ a „I“. Celkově se jedná o odvodňovanou plochu 0,51 ha. Do tohoto dešťového
systému budou odváděny i drenážní vody z výstavby i provozu Radlického tunelu. Z předběžných
hydrogeologických průzkumů se předpokládá maximální krátkodobý (do vyčerpání lokální zvodně)
přítok při stavbě 100 l/s, pak 10 l/s, při provozu pak max. 20 l/s. Hydrotechnické posouzení stávajícího
kanalizačního systému potvrdilo kapacitní rezervu dostatečnou pro navrhované řešení. Drenážní a
dešťové vody budou vedeny do dešťové kanalizace v komunikaci MO a následně do DUN Zlíchov.
Podrobněji viz samostatná příloha č. B. 16 Dokumentace.

Povodí sběrače P z RR
Toto povodí zahrnuje dílčí povodí D31. Do povodí spadají technologické vody, které budou vznikat
při mytí tunelu, z Butovického a z cca poloviny Jinonického hloubeného tunelu. Dále sem spadají
dešťové vody z komunikace v úseku mezi Butovickým a Jinonickým tunelem. Tento úsek je veden
mezi zdmi, a vzhledem ke hloubce jej není možné gravitačně odvodnit do dešťových kanalizací.
Podrobněji viz samostatná příloha č. B. 16 Dokumentace.

Celková koncepce nakládání se srážkovými vodami bude vyžadovat úpravy, přeložky i demolice
stokového systému a kanalizací. Podrobněji po jednotlivých objektech jsou zpracovány v dokumentaci
DÚR. Přehled navržených objektů a rušených objektů uvádí následující tabulka a též příloha č. B.16
Vodní hospodářství.
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Navržené objekty

Rušené objekty
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Kde:
SO 5002 - STOKOVÝ SYSTÉM D3
Stokový systém D3 se skládá ze stok D3, D3.1, D3.2, D3.3 a D3.4. Stoka D3 je umístěna ve
středním dělícím pruhu Radlické radiály od km 0,050 – 0,810. Konec stoky D3 se nachází cca 25 m od
stávající dešťové stoky DN 1000.
SO 5004 - STOKA S2 - KM 0,550
Stoka S2 nahrazuje odvedení splaškových vod z nově vybudovaného areálu ležícího těsně u
koridoru Radlické radiály do Bucharovi ulice.
SO 5005 - STOKA S3 - KM 0,600
Důvody realizace a řešení tohoto objektu je totožné s předchozím objektem stoky S2.
SO 5009 - STOKOVÝ SYSTÉM D2
Stokový systém D2 osahuje stoky D2, D2.1, D2.2, D2.3, D2.3.1, D2.4 a D2.5. Páteřní stoka tohoto
systému, dešťová stoka D2 je vedena ve středním dělícím pruhu Radlické radiály, vyjma úseku mezi
km 1,000 - 1,450 , kdy je RR vedena po mostě. V tomto úseku je stoka D2 vedena severně a
v prostoru mimoúrovňové kruhové křižovatky obchází trasu metra, které se v těchto místech zvedá
k povrchu.
SO 5010 - STOKA D6 - KM 1,500-1,750
Stoka D6 překládá dešťovou stoku DN 600 od km 1,500 z prostoru koridoru Radlické radiály do
nově budované komunikace. Je zaústěna do stoky DN 2000 cca 30 m nad DUN Jinonice IV.
SO 5011 - STOKA S5 - KM 1,500-1,750
Stoka S5 je vedena v souběhu se stokou D6 a slouží jako přeložka stávající splaškové stoky
DN 400 vedoucí Radlickou ulicí od ulice Řeporyjské. Do stoky jsou přepojeny přípojky přilehlých
objektů včetně stoky vedoucí mezi školou a hřištěm.
SO 5013 - STOKA D1 - KM 1,800-2,100
Výstavba Radlické radiály bude v úseku km 1,500-2,750 probíhat zhruba v trase stávající ulice
Radlické a bude řešena pomocí dvou hloubených tunelů. V tomto úseku jsou vedeny mimo jiné i
dešťové kanalizační stoky, které odvádějí srážkové vody k DUN Jinonice IV.
SO 5014 - STOKA S6 - KM 1,800-2,100
Důvody realizace a řešení tohoto objektu jsou prakticky stejné jako u předchozího objektu (SO
5014-Stoka D1), pouze s tím rozdílem, že se jedná o splaškové kanalizace.
SO 5015 - STOKA TT - KM 1,750-2,400
Stoka TT plní tři funkce. Za prvé odvádí technologické vody, které vznikají při mytí tunelu,
z Butovického a z cca poloviny Jinonického hloubeného tunelu. Za druhé odvádí dešťové vody
z komunikace v úseku mezi Butovickým a Jinonickým tunelem. Tento úsek je veden mezi zdmi, a
vzhledem ke hloubce jej není možné gravitačně odvodnit do dešťových kanalizací. Třetí funkcí je
odkanalizování WC v Technologickém centru Jinonice pomocí SO 5016 – přípojka kanalizace TGC
Jinonice.
SO 5016 - PŘÍPOJKA KANALIZACE TGC JINONICE
Technologické centrum Jinonice je navrženo mezi Butovickým a Jinonickým tunelem. Jeho
součástí bude sociální zařízení s WC. Přípojka bude zaústěna do SO 5015 – Stoka TT.
SO 5017 - ODKANALIZOVÁNÍ JINONICKÉHO TUNELU
Funkcí tohoto objektu je odkanalizování technologických vod, které vznikají při mytí Jinonického
tunelu. Jedná se o přípojky od štěrbinových žlabů vedených v tunelu. Na jihozápadním konci budou
vedeny od portálu k SO 5015 – Stoka TT a na severovýchodním konci od portálu k SO 5024 –
Stokový systém S10.
SO 5018 - STOKA S7 - KM 1,800-2,050
Stoka S7 se nachází v souběhu s Butovickým tunelem, přesněji jihovýchodně od něj, mezi ulicemi
Novoveskou a Butovickou, a bude odvádět splaškové vody v úseku mezi těmito ulicemi.
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SO 5019 - STOKOVÝ SYSTÉM D5 - KM 1,800-2,550
Stokový systém D5 je složen ze stoky D5 a D5.1, a slouží k odvedení dešťových vod, z území
jihovýchodně od Radlické radiály, mezi ulicemi Novoveská, Butovická, Mezi lány a výhledovou
zástavbou (areálem vysokých škol) do DUN Jinonice IV.
SO 5022 - STOKA S8 - KM 2,350-2,550
Jedná se o splaškovou stoku, která je navržena do nově budované komunikace. Začátek stoky se
nalézá v ulici Mezi lány, kde je zaústěna do stávající stoky DN 400, dále stoka pokračuje novou
komunikací východním směrem kolen stávajících kasáren a cca po 150 m odbočuje do areálu AČR.
SO 5023 - STOKA S9 - KM 2,400-2,800
Stoka S9 nahrazuje stávající kanalizace, které jsou rušeny výstavbou Radlické radiály, konkrétně
hloubeným tunelem Jinonice. Rušení stávajících kanalizací je v rámci SO 5063, SO 5064, SO 5065 a
SO 5067.
SO 5024 - STOKOVÝ SYSTÉM S10 - KM 2,600-2,700
Stokový systém se skládá ze stoky S10 a S10.1 a je zaústěn do SO 5023 – Stoky S9. Jeho účelem
je odvedení splaškových vod z území východně od Radlické radiály v prostoru stávajícího areálu AČR,
dle územního plánu areálu vysokých škol.
SO 5027 - STOKOVÝ SYSTÉM D4 - KM 2,550-3,250
Stokový systém D4 slouží k odvedení dešťových vod z území východně od Radlické radiály,
v prostoru stávajícího areálu AČR, a zejména z komunikace Radlické radiály v úseku mezi
Jinonickým a Radlickým tunelem.
SO 5028 - STOKOVÝ SYSTÉM S11 - KM 3,100
Tento objekt je osahuje stoku S11 a S11.1. Účelem stoky S11 je odvedení splaškových vod z
výhledového území ležícího jižně od navrženého podjezdu.
SO 5029 - STOKOVÝ SYSTÉM D7 - KM 3,100-3,650
Účelem stokového systému D7 je přepojení stávajících dešťových kanalizací v Radlické ulici, v
úseku od nové křižovatky s podjezdem pod drahou až po nový areál ČSOB, do nově navrženého
protažení Radlického potoka – SO 5102.
SO 5031 - ODTOK Z DUN RR2
Jak již název napovídá jedná se o odtok z SO 5150 – Dešťové usazovací nádrže RR2. Srážkové
vody jsou z nádrže odváděny do nově budovaného protažení Radlického potoka SO 5102.
SO 5040 - PŘELOŽKA KANALIZACE V UL. KŘÍŽOVÉ
Výstavba vyústění Radlického tunelu na jeho východním konci si vyžádá přeložku stávající
jednotné kanalizace DN 300 – DN 400 v Křížové ulici. „Rampy H“, která bude zde již budována
ražbou, bude do přeložky zaústěn SO 5044 – Přípojka kanalizace TGC Radlice.
SO 5041 - PŘELOŽKA KANALIZACE DN 500 V UL. KE SKLÁRNĚ
Jako u předchozího objektu si výstavba Radlického tunelu na jeho východním vyústění vyžádá
přeložku stávající kanalizace. Tentokrát se jedná o dešťovou kanalizaci o profilu DN 500, která je
v kolizi s navrženou „Rampou G“.
SO 5042 - DRENÁŽNÍ VODY Z RADLICKÉHO TUNELU
Drenážní vody z Radlického tunelu budou z TGC Radlice odváděny do dešťové stoky DN 400,
která je součástí systému odvodnění MO u Zlíchovského podjezdu.
SO 5043 - TECHNOLOGICKÉ VODY Z RADLICKÉHO TUNELU – GRAVITACE
Technologické vody, které vznikají při mytí tunelu, jsou čerpány z Radlického tunelu, konkrétně z
„Rampy G“, do jednotné kanalizace v ulici Na Zlíchově.
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SO 5044 - PŘÍPOJKA KANALIZACE TGC RADLICE
Technologické centrum Radlice je umístěno v rozpletu ramp na východním konci tunelu u Křížové
ulice. Splašková přípojka z tohoto objektu bude zaústěna do SO 5040 – Přeložka kanalizace v ul.
Křížové.
SO 5045 - KANALIZACE V UL. KE SKLÁRNĚ
Výstavba „Rampy I“, která je jednou z ramp ukončující Radlický tunel na jeho východní straně,
přesněji řečeno navazuje na komunikaci Městského okruhu Zlíchov-Strahovský tunel ve směru do
centra, si vyžádá přeložku komunikace v ulici Ke sklárně v délce cca 235 m. Odvodnění této části
komunikace je řešeno pomocí tohoto objektu.
5100 - PŘELOŽKA JINONICKÉHO POTOKA - KM 2,050
Mezi Jinonickým a Butovickým rybníkem je ulicí Butovickou veden zatrubněný Jinonický potok
v profilu DN 400. Výstavbou Radlické radiály, konkrétně Butovickým hloubeným tunelem dojde k jeho
přerušení. Po realizaci zmíněného tunelu bude tímto objektem obnoven.
SO 5102 - RADLICKÝ POTOK - RP1
Objekt Radlického potoka slouží k odvedení srážkových vod z SO 5150 – Dešťová usazovací
nádrž RR2 a z výhledové zástavby jižně od Radlické radiály, kde je plánována výstavby areálu
vysokých škol.
SO 5050 - RUŠENÍ KANALIZACE DN 1200 - KM 0,300
Objekt obsahuje rušení stávající dešťové kanalizace, která je nahrazena SO 5002 – Stokový
systém D3. Zhruba polovina bude zrušena v rámci budování samotné stoky zbytek bude zafoukán
inertním materiálem.
SO 5051 - RUŠENÍ KANALIZACE DN 400 - KM 0,300
Objekt obsahuje rušení stávající splaškové kanalizace, která je překládána v rámci SO 5003 Stoka S1.
SO 5052 - RUŠENÍ DEŠŤOVÝCH KANALIZACÍ - KM 0,500 - 0,750
Součástí objektu je zrušení stávajících dešťových kanalizací, které jsou nahrazeny SO 5002 –
Stokový systém D3, konkrétně stokou D3.1 a D3.2. Celkem bude rušeno 233,4 m kanalizací v profilu
DN 400 – DN 300.
SO 5053 - RUŠENÍ SPLAŠKOVÝCH KANALIZACÍ - KM 0,500 - 0,750
Objekt obsahuje zrušení stávajících splaškových kanalizací, které jsou nahrazeny objekty SO 5004
– Stoka S2 a SO 5005 – Stoka S3.
SO 5054 - RUŠENÍ KANALIZACE DN 500-300 - KM 0,400 - 0,900
Objekt obsahuje zrušení kanalizací, které byly vybudovány v předstihu pro Radlickou radiálu.
Bohužel z důvodu změny situačního a výškového vedeni trasy Radlické radiály a v neposlední řadě i
z hlediska koncepce nakládání s dešťovými vodami, nelze tyto stoky využít.
SO 5055 - RUŠENÍ KANALIZACE DN 600 A DN 300 - KM 1,500-1,850
Objekt obsahuje rušení stávajících dešťových kanalizací, které jsou nahrazeny SO 5010 – Stoka
D6 a SO 5009 – Stokový systém D2.
SO 5056 - RUŠENÍ KANALIZACE DN 400 - KM 1,500-1,800
Objekt obsahuje rušení stávající splaškové kanalizace, která je nahrazena SO 5011 – Stoka S5.
SO 5057 - RUŠENÍ SPLAŠKOVÝCH KANALIZACÍ - KM 1,600-1,750
Objekt obsahuje rušení stávajících splaškových kanalizací, které budou nahrazeny SO 5011 Stoka S5. Průběh těchto kanalizací byl převzat z podkladu IMIP, v podkladu PVK a PVS nebyl
nalezen.
SO 5058 - RUŠENÍ DEŠŤOVÝCH KANALIZACÍ - KM 1,550-1,750
Objekt obsahuje rušení stávajících dešťových kanalizací, které budou nahrazeny SO 5010 – Stoka
D6. Průběh těchto kanalizací byl převzat z podkladu IMIP, v podkladu PVK a PVS nebyl nalezen.
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SO 5059 - RUŠENÍ DEŠŤOVÝCH KANALIZACÍ DN 1650-DN 300 - KM 1,850-2,100
Objekt obsahuje rušení stávajících dešťových kanalizací, které budou nahrazeny SO 5013 – Stoka
D1 a SO 5019 – Stokový systém D5. Převážná část bude fyzicky zrušena výstavbou Radlické radiály.
SO 5060 - RUŠENÍ SPLAŠKOVÝCH KANALIZACÍ DN 500-DN 400 - KM 1,850-2,100
Objekt obsahuje rušení stávajících splaškových kanalizací, které budou nahrazeny SO 5014 –
Stoka S6 a SO 5018 – Stoka S7. Převážná část bude fyzicky zrušena výstavbou Radlické radiály
SO 5061 - RUŠENÍ DEŠŤOVÝCH KANALIZACÍ DN 500 A DN 400 - KM 2,100-2,500
Objekt obsahuje rušení stávajících dešťových kanalizací, které budou nahrazeny SO 5015 – Stoka
TT, SO 5019 – Stokový systém D5 a SO 5023 – Stoka S9.
SO 5062 - RUŠENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 400 - KM 2,050
Objekt obsahuje rušení stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do Butovického rybníka.
Kanalizace bude nahrazena povrchovým odvodněním a SO 5100 – Přeložka Jinonického potoka.
SO 5063 - RUŠENÍ SPLAŠKOVÝCH KANALIZACÍ DN 300 - KM 2,100-2,450
Objekt obsahuje rušení stávajících splaškových kanalizací, které budou nahrazeny SO 5023 –
Stoka S9. Převážná část bude fyzicky zrušena výstavbou Radlické radiály
SO 5064 - RUŠENÍ KANALIZACE DN 250 - KM 2,350-2,500
Objekt obsahuje rušení stávajících kanalizací, které budou nahrazeny SO 5023 – Stoka S9. Část
bude fyzicky zrušena výstavbou Radlické radiály.
SO 5065 - RUŠENÍ KANALIZCE DN 350 A DN 250 - KM 2,400-2,500
Objekt obsahuje rušení stávajících kanalizací, které budou nahrazeny SO 5023 – Stoka S9. Část
bude fyzicky zrušena výstavbou Radlické radiály.
SO 5066 - RUŠENÍ KANALIZACE DN 250 V AREÁLU AČR - KM 2,300-2,400
Objekt obsahuje rušení stávajících kanalizací, které budou nahrazeny SO 5019 – Stokový systém
D5 a SO 5022 – Stoka S8.
SO 5067 - RUŠENÍ KANALIZACE DN 500-DN 300 KM 2,500-2,750
Objekt obsahuje rušení stávajících kanalizací, které budou nahrazeny SO 5023 – Stoka S9 a SO
5024 – Stokový systém S10. Část bude fyzicky zrušena výstavbou Radlické radiály.
SO 5068 - RUŠENÍ KANALIZACE KM 2,950-3,100
V rámci výstavby Radlické radiály dojde ke zrušení areálu stavebnin. Kanalizace v tomto areálu
budou tímto objektem zrušeny.
SO 5069 - RUŠENÍ KANALIZACE 550x700 A DN 600-DN 300 - KM 3,100-3,650
Objekt obsahuje rušení stávajících kanalizací v Radlické ulici v úseku navrženého SO 5102 –
Radlický potok. Stávající UV budou přepojeny v rámci SO 5030 – Přepojení UV v ulici Radlická.
SO 5090 - RUŠENÍ KANALIZACE DN 400-DN 300 V UL. KŘÍŽOVÉ
Objekt obsahuje rušení stávající jednotné kanalizace v Křížové ulici, která je překládána v rámci
SO 5040 – Přeložka kanalizace v ulici Křížové.
SO 5091 - RUŠENÍ KANALIZACE DN 500 V UL. KE SKLÁRNĚ
Objekt obsahuje rušení stávající dešťové kanalizace, která je překládána v rámci SO 5041 Přeložka kanalizace DN 500 v ul. Ke sklárně. Část bude fyzicky zrušena výstavbou „Rampy G“
Radlického tunelu.
SO 5150 - DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ RR2
Do této DUN budou odváděny srážkové vody z úseku mezi východním koncem Jinonického tunelu
a západním koncem Radlického tunelu. Navíc bude do něj odvedena dešťová kanalizace z nové
komunikace procházející stávajícím vojenským areálem (jižně od Jinonického tunelu) a to od rozvodí
s Jinonickým potokem. DUN je umístěny do prostoru vytvořeného tělesem RR a rampu do ul.
Radlické.
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Vzhledem ke tvaru a velikosti prostoru bylo nutno navrhnout i tvar DUN s vedením do oblouku.
DUN je navržena zemní s minimalizací rozsahu betonových zdí , které by byly obloženy lomovým
kamenem.

Vodovody
V následujících tabulkách je proveden popis jednotlivých objektů se stručným vysvětlením o které
objekty a ve které kilometráži budou navrhnuty a kde budou rušeny.
Tabulka navržených vodovodů

Tabulka rušených vodovodů

SO 5200 PŘELOŽKA VODOVODU – Km 0,370
Přeložka byla vyvolána zaříznutím trasy Radlické radiály do terénu.
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SO 5202 PŘELOŽKA VODOVODU - Km 1,120 - 1,200
Trasa byla zvolena s ohledem na podpory mostu a také z důvodu obejití mimoúrovňové křižovatky
Řeporyjská.
SO 5204 PŘEPOJENÍ VODOVODU - Km 1,150
V rámci překládání tras v prostoru MÚK Řeporyjská bude potřeba přepojit stávající vodovod LTH
DN 200 na nově zhotovený řad DN 300 (objekt SO 5206).
SO 5206 PŘELOŽKA VODOVODU - Km 1,120 - 1,250
Je navržena v délce 416,1 metrů a nahrazuje v prostoru MÚK Řeporyjská rušené řady SO 5207 a
SO 5209.
Jedná se o nahrazení stávajícího vodovodu LTH DN 100 z roku 1933 v prostoru obslužné
komunikace jižně od MÚK Řeporyjská.
SO 5210 PŘELOŽKA VODOVODU - Km 1,200 - 1,800
Na západě bude řad napojen na stávající vodovod DN 300 v místě křižovatky ulic Řeporyjská –
Stará Stodůlecká. Odtud vede ulicí Stará Stodůlecká ke křižovatce s nově budovanou ulicí k obsluze
území, kterou prochází až ke křižovatce ulic Novoveská – Pod Vavřincem. Zde je napojen na stávající
vodovod DN 150. Tento objekt funkčně nahradí rušené řady SO 5211 a SO 5212.
SO 5213 PŘÍPOJKA HYDRANTU
Z důvodu požadavku na požární zásobování tunelu Butovice bude zavedena přípojka LTH DN 150
délky 58,9 m k východnímu portálu.
SO 5214 PŘELOŽKA VODOVODU - Km 2,050
Přeložka se nachází v prostoru křížení Tunelu Butovice s ulicí Butovická.
SO 5217 VODOVODNÍ ŘAD - Km 2,150 - 2,350
Tento nově navržený řad bude napojen na objekt SO 5218 a je budován z důvodu požárního
zásobování vodou tunelů Butovice a Jinonice. U napojení je navržena vodoměrná šachta, od které se
vodovod svádí k západnímu portálu Jinonického tunelu.
SO 5218 PŘELOŽKA VODOVODU - Km 2,350 - 2,600
Začíná v ulici Pod Vodovodem jižně od západního portálu tunelu Jinonice, kde je ukončen
podzemním hydrantem H5. Zde bude provedeno napojení výše zmiňovaného objektu SO 5217. Dále
řad pokračuje novou komunikací v prostoru kasáren čímž je řešena příprava území pro výhledovou
zástavbu dle ÚP HMP. Funkčně též nahrazuje rušený propoj SO 5219 křížící Radlickou radiálu u
západního portálu.
SO 5220 VODOVOD TGC - Km 2,600 - 3,500
Tento objekt bude zhotoven z důvodu připojení technologie a požární vody Radlického tunelu a
východního portálu tunelu Jinonice.
SO 5221 PŘELOŽKA VODOVODU - Km 2,640
Jedná se o hlavní vodovod DN 1200, který dnes kříží Radlickou ulici na mostní konstrukci a bude
křížit Radlickou radiálu v prostoru Jinonického tunelu.
SO 5222 PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VODOVODU - Km 2,641
Jedná se o dočasný objekt ve fázi výstavby tunelového tělesa.
SO 5224 PŘELOŽKA VODOVODU - Km 2,700 - 2,800
V rámci tohoto objektu bude zhotoven vodovodní řad DN 150 LTH, jehož celková délka bude 105,9
m. Trasa povede od napojení na objekt SO 5226 v křižovatce ulic Radlická – Puchmajerova
jihozápadním směrem do prostoru nově budované křižovatky a dále jižně ulicí Radlickou až k jejímu
konci.
SO 5226 PŘELOŽKA VODOVODU - Km 2,750 - 2,900
Bude přeloženo 255,3 metry vodovodu z litinových trub DN 150 v ulici Puchmajerova.
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SO 5229 ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ - Km 3,000 - 3,200
V rámci výstavby křižovatky rampy RR s ul. Radlickou dojde k drobným výškovým úpravám
nivelety vozovky, proto se navrhuje v prostoru celé úpravy vozovky upravit všechny povrchové znaky
vodovodů, včetně výměny poklopů.
SO 5230 VODOVOD V ULICI NOVÝ ZLÍCHOV - Km 5,290
Z důvodu ražby tunelů v prostoru Zlíchova nelze jednoznačně vyloučit, že by výstavbou vyvolané
poklesy nemohly negativně ovlivnit stávající vodovod. Navrhuje s proto jeho podrobné geodetické
monitorování sledování po celou dobu výstavby a uskutečňování poklesů v otevřeném výkopu.
V případě poškození vodovodu budou navržena opravná opatření popř. přeložka poškozeného úseku.
SO 5231 PŘELOŽKA VODOVODU - Km 5,300
Výstavba tunelových ramp pod ulicí Křížová si vynutí zvýšení její nivelety a také přeložky sítí. Z
důvodu vedení tunelů mělko pod vozovkou bude stávající LTH vodovodní řad přeložen v délce 142,8
m.
SO 5233 PŘELOŽKY PŘÍPOJEK
Všechny stávající přípojky k objektům budou přepojeny na nově budované řady. Celkové rozsahy
budou navrženy v dalším stupni dokumentace.
SO 5235 PŘELOŽKA VODOVODU - Km 0,900
Je navržena v délce 42 m z důvodu terénních úprav před přemostěním Radlické radiály.
SO 5239 PŘELOŽKA VODOVODU – Km 5,400
V ulici Ke sklárně se nachází vodovod LTH DN 300 křížící trasu východních ramp vyvolávající
změnu trasy ulice v prostoru výtopny. Ražba tunelu by měla probíhat pod připravenou
železobetonovou deskou, nelze však vyloučit poškození stávajícího vodovodu. Z těchto důvodů je
počítáno s přeložkou a rušením (SO 5240).
SO 5201 RUŠENÍ VODOVODU - Km 0,370
V rámci objektu bude zrušeno 43,2 metrů ocelového vodovodu DN 500.
SO 5203 RUŠENÍ VODOVODU - Km 1,180
Jedná se o vodovod z oceli DN 800 v prostoru MÚK Řeporyjská.
SO 5205 RUŠENÍ VODOVODU - Km 1,190
Bude zrušena část vodovodu LTH 200 v délce 57,3 m, která bude nahrazena objektem SO 5204.
SO 5207 RUŠENÍ VODOVODU - Km 1,240
Bude zrušen LTH řad v prostoru MÚK v délce 309,3 m a bude nahrazen objektem SO 5206.
SO 5209 RUŠENÍ VODOVODU - Km 1,250
V rámci objektu budou zrušeny LTH řady DN 100 v délce 155,8 m a DN 150, délky 195,1
v prostoru MÚK Řeporyjská a obslužné komunikace jižně.
SO 5211 RUŠENÍ VODOVODU - Km 1,400 - 1,650
Současný vodovod DN 200 zhotovený z litinových trub vedoucí s části v trase budoucí komunikace
radiály a v ulici Stará Stodůlecká, bude zrušen v délce 455,2 m a nahrazen objektem SO 5210.
SO 5212 RUŠENÍ VODOVODU - Km 1,400 - 1,850
Jedná se o vodovod DN 200 LTH souběžný s objektem SO 5211. Bude zrušen v délce 509,4 m a
opět nahrazen objektem SO 5210.
SO 5215 RUŠENÍ VODOVODU - Km 2,050
Stávající vodovod PE 90 délky 55,9 metrů bude zrušen a nahrazen objektem SO 5214.
SO 5216 RUŠENÍ VODOVODU - Km 2,550 – 2,600
Vodovod z tvárné litiny DN 150 v ulici U Tyršovy školy bude v délce 92,0 metrů zrušen. Jeho funkci
převezme nově navržený řad SO 5218.
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SO 5219 RUŠENÍ VODOVODU - Km 2,350 - 2,450
V rámci tohoto objektu dojde ke zrušení LTH DN 300 v délce 108,9 m a LTH DN 150 dlouhého 48
m. Celkem tedy 156,9 metrů potrubí. Rušenou DN 150 nahradí předcházející objekt SO 5218.
SO 5223 RUŠENÍ VODOVODU - Km 2,630
Bude zrušeno 210 metrů ocelového potrubí dimenze DN 1200 včetně podpůrných, mostních a
pomocných konstrukcí.
SO 5225 RUŠENÍ VODOVODU - Km 2,700 - 2,800
Vodovod bude zrušen v délce 108,9 m. Z dostupných podkladových materiálů nebylo možno
jednoznačně určit profil vodovodu, předpokladem je DN 100.
SO 5227 RUŠENÍ VODOVODU - Km 2,750 - 2,900
V ulici Puchmajerova bude zároveň s výstavbou objektu SO 5226 zrušena potrubí LTH DN 100 –
72,3 m a LTH DN 150 – 180,2 m.
SO 5228 RUŠENÍ VODOVODU - Km 3,000
Do areálu betonárky je zavedena vodovodní přípojka jejíž dimenze nebyla v dostupných
materiálech jednoznačně stanovena. Předpokládáme profil LTH DN 100. V rámci objektu dojde bez
náhrady ke zrušení 195,8 m vodovodu.
SO 5230 VODOVOD V ULICI NOVÝ ZLÍCHOV - Km 5,290
Z důvodu ražby tunelů v prostoru Zlíchova nelze jednoznačně vyloučit, že by výstavbou vyvolané
poklesy nemohly negativně ovlivnit stávající vodovod. Navrhuje s proto jeho podrobné geodetické
monitorování sledování po celou dobu výstavby a uskutečňování poklesů v otevřeném výkopu.
V případě poškození vodovodu budou navržena opravná opatření popř. přeložka poškozeného úseku.
SO 5232 RUŠENÍ VODOVODU - Km 5,300
V ulici Křížová bude nad tunely zrušena stávající trasa vodovodu DN 300 z LTH v délce 162,1 m a
také 63,4 metrů LTH DN 150.
SO 5234 RUŠENÍ PŘÍPOJEK
Do tohoto objektu spadají všechny přípojky rušené v rámci změn způsobených stavbou Radlické
radiály. Počty a délky rušených přípojek bude též navržen v dalším stupni dokumentace.
SO 5236 RUŠENÍ VODOVODU - Km 0,900
Zruší se 40,8 m ocelového vodovodu DN 800 a nahradí objektem SO 5235.
SO 5240 RUŠENÍ VODOVODU – Km 5,400
Bude zrušeno 253,9 m vodovodu v ulici Ke Sklárně.
Tabulka rušených vodovodů
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Tabulka navržených vodovodů

7. Plynovody
Obdobně jako u předchozích objektů (kanalizace, vodovody) předkládáme tabulku objektů nově
navrhovaných a rušených se stručným popisem.
Navržené objekty
objekt
SO 5300
SO 5302
SO 5305
SO 5309
SO 5312
SO 5313
SO 5316
SO 5317
SO 5319
SO 5321
SO 5322
SO 5324
SO 5328
SO 5329
SO 5330
Celkem

Pudis a.s.

IPe63

IPe 90

IPe 110
244,6

IPe 225
44,5
150,9

IPe 315

OC 200

712,5
25,4
553,4
164,4
159
153
173
42
189
97
25,4

97

62,3
306,9

237,4

1591,9

512,4

Celkem
44,5
395,5
712,5
0
25,4
553,4
164,4
159
153
173
0
42
189
97
62,3
2968,5
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Rušené objekty

SO 5300 PŘELOŽKA STL – Km 0,370
Přeložka byla vyvolána zaříznutím trasy Radlické radiály do terénu.
SO 5302 PŘELOŽKA STL - Km 1,200
Trasa byla zvolena s ohledem na podpory mostu a také z důvodu obejití mimoúrovňové křižovatky
Řeporyjská. Část přeložky vede v ulici souběžné s Řeporyjskou, jižně od MÚK Řeporyjská.
SO 5305 PŘELOŽKA STL - Km 1,400 - 1,850
Na západě bude řad napojen na stávající plynovod DN 300 OC v místě křižovatky ulic Radlická –
Stará Stodůlecká. Odtud vede nově navrhovanou ulicí k obsluze území, kterou prochází až ke
křižovatce ulic Novoveská – Pod Vavřincem. Dále pokračuje ulicí Novoveskou až ke křižovatce se
Stodůleckou, kde je napojen na stávající řad OC DN 300 .
SO 5309 ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ STL - Km 1,850
V ulici Stodůlecká, bude potřeba při úpravě a opravě nivelety vozovky upravit povrchové znaky
vodovodů včetně výměny poklopů v délce cca 18 metrů.
SO 5312 PROPOJENÍ STL - Km 2,600
Plynovod lPe 63 v ulici U Tyršovy školy bude v ulici u Kříže napojen na stávající plynovod lPe 63.
Původní propoj z ulice U Tyršovy školy na stávající DN 300 v Radlické bude zrušen SO 5315.
SO 5313 PŘELOŽKA STL - Km 2,350 - 2,700
Plynovod je napojen jižně od západního portálu tunelu Jinonice na stávající ocel DN 300 v prostoru
křižovatky ulic Pod Vodovodem – s novou komunikací. Dále přeložka pokračuje v nově budované
komunikaci v prostoru kasáren a u východního portálu tunelu Jinonice se opět napojuje na stávající
ocelový řad DN 300.
SO 5316 PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VTL - Km 2,610
Jedná se o provizorní přeložku vysokotlakého plynovodu dimenze DN 200.
SO 5317 PŘELOŽKA VTL - Km 2,610
V této etapě bude zhotovení definitivní přeložky vysokotlaku v délce 159 metrů.
SO 5319 PŘELOŽKA NTL - 5,300
Výstavba tunelových ramp pod ulicí Křížová si vynutí zvýšení její nivelety a také přeložky sítí. Z
důvodu vedení tunelů mělko pod vozovkou bude stávající plynovodní řad lPe 315 přeložen v délce
153 m. Přeložka bude z lPe 315 trub a trasa vede souběžně v západním svahu kopce cca v 5ti
metrové vzdálenosti od kraje vozovky.
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SO 5321 STL V ULICI NOVÝ ZLÍCHOV - Km 5,290
Z důvodu ražby tunelů v prostoru Zlíchova nelze jednoznačně vyloučit, že by výstavbou vyvolané
poklesy nemohly negativně ovlivnit stávající plynovod. Navrhuje se proto jeho podrobné geodetické
monitorování sledování po celou dobu výstavby a uskutečňování poklesů v otevřeném výkopu.
V případě poškození plynovodu budou navržena opravná opatření popř. přeložka poškozeného úseku
SO 5322 PŘELOŽKY PŘÍPOJEK
Všechny stávající přípojky k objektům budou přepojeny na nově budované řady. Celkové rozsahy
budou navrženy v dalším stupni dokumentace.
SO 5324 PŘELOŽKA STL - Km 0,900
Je navržena v délce 42 m z důvodu terénních úprav před přemostěním Radlické radiály.
SO 5328 VTL RS RADLICE - Km 3,850
VTL DN 200 do Regulační stanice Radlice prochází v tomto úseku na raženým profilem Radlické
radiály. Navrhuje s proto po dobu výstavby jeho sledování. Plynovod bude odkopán a osazena na
rektifikační podpěry, aby bylo možno vyrovnávat případné poklesy. V případě velkých deformací bude
nutné řad DN 200 OC přeložit v délce 198 m.
SO 5329 NTL PŘÍPOJKA NA POZEMCÍCH 5002/2 - /13
Jedná se o podobný problém jako u objektu SO 5321. V ulici Nový Smíchov se nachází na
pozemcích 5002/2 – 5002/13 několik domů, ke kterým je zavedena ocelová přípojka DN 80. Vzhledem
k poloze přípojky v poklesové zóně ražby tunelů je nutno její geodetické sledování na odhaleném
potrubí. Při případných deformacích bude nutno přeložit 97 m stávajícího ocelového potrubí v lPe 90.
SO 5330 NTL V ULICI KE SKLÁRNĚ
V ulici Ke sklárně se nachází plynovod lPe 110 křížící trasu rampy G. Ražba by měla probíhat pod
připravenou železobetonovou deskou, nelze však vyloučit poškození stávajícího plynovodu. Z tohoto
důvodu je počítáno se sledování plynovodu po dobu výstavby a s jeho případnou přeložkou v délce
62,3 metrů.
SO 5301 RUŠENÍ STL - Km 0,370
V rámci objektu bude zrušeno 43,0 metrů ocelového plynovodu DN 200.
SO 5303 RUŠENÍ STL - Km 1,170
V rámci objektu bude zrušeno 128,4 m plynovodního řadu z oceli DN 200, která prochází skrz MÚK
Řeporyjská v její západní části.
SO 5304 RUŠENÍ STL - Km 1,200
Dojde ke zrušení 318,7 metrů plynovodu lPe 110 vedoucího v obslužné ulici souběžnou s
Řeporyjskou, v prostoru MÚK Řeporyjská a v ulici Řeporyjská.
SO 5306 RUŠENÍ STL - Km 1,400 - 1,850
Současný plynovod v Radlické a Novoveské ulici dlouhý 591,5 metru, bude zrušen a nahrazen
objektem SO 5305.
SO 5307 RUŠENÍ STL - Km 1,620
Bude zrušeno 73,7 metrů ocelového plynovodu, který kříží navrhovanou Radlickou radiálu.
SO 5308 RUŠENÍ STL - Km 1,800
V ulici Novoveská bude zrušeno 129,5 metru potrubí lPe 90 a nahrazeno SO 5305.
SO 5311 RUŠENÍ STL - Km 1,850
Plynovod vedoucí prostorem budoucího tunelu Butovice se ruší v délce 13 metrů. Je z oceli DN
150.
SO 5314 RUŠENÍ STL - Km 2,350 - 2,700
Současný ocelový plynovod DN 300 vedoucí Radlickou ulicí v prostoru tunelu Jinonice, bude
v délce 367,3 metrů zrušen a funkčně nahrazen SO 5313.
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SO 5315 RUŠENÍ STL - Km 2,550
Propoj DN 150 OC vedoucí z ulice U Tyršovy Školy do ulice Radlická bude zrušen a nahrazen
objektem SO 5312.
SO 5318 RUŠENÍ VTL - Km 2,600 - 2,680
Bude zrušeno 279,3 m vysokotlakého potrubí plynovodu DN 300.
SO 5320 RUŠENÍ NTL - Km 5,300
V ulici Křížová bude nad tunely zrušena stávající trasa plynovodu lPe 315, 21,4 m a navazujícího
DN 250 OC délky 124,4 m a 45 m oceli DN 100. Celkem tedy 146,8 m potrubí
SO 5321 STL V ULICI NOVÝ ZLÍCHOV - Km 5,290
Z důvodu ražby tunelů v prostoru Zlíchova nelze jednoznačně vyloučit, že by výstavbou vyvolané
poklesy nemohly negativně ovlivnit stávající plynovod. Navrhuje se proto jeho podrobné geodetické
monitorování sledování po celou dobu výstavby a uskutečňování poklesů v otevřeném výkopu.
V případě poškození plynovodu budou navržena opravná opatření popř. přeložka poškozeného úseku
SO 5323 RUŠENÍ PŘÍPOJEK
Do tohoto objektu spadají všechny přípojky rušené v rámci změn způsobených stavbou Radlické
radiály. Počty a délky rušených přípojek bude též navržen v dalším stupni dokumentace.
SO 5324 PŘELOŽKA STL - Km 0,900
Je navržena v délce 42 m z důvodu terénních úprav před přemostěním Radlické radiály.
SO 5325 RUŠENÍ STL - Km 0,900
Zruší se 40,8 m ocelového plynovodu DN 200 a nahradí objektem SO 5324.
SO 5329 NTL PŘÍPOJKA NA POZEMCÍCH 5002/2 - /13
Jedná se o podobný problém jako u objektu SO 5321. V ulici Nový Smíchov se nachází na
pozemcích 5002/2 – 5002/13 několik domů, ke kterým je zavedena ocelová přípojka DN 80. Vzhledem
k poloze přípojky v poklesové zóně ražby tunelů je nutno její geodetické sledování na odhaleném
potrubí. Při případných deformacích bude nutno přeložit 97 m stávajícího ocelového potrubí v lPe 90.
SO 5331 RUŠENÍ NTL V ULICI KE SKLÁRNĚ
Podle podkladů se v ulici Ke Sklárně nalézají dva souběžné plynovody z trub lPe 110. Západní
plynovod bude v délce 220 metrů měl být zrušen v rámci výstavby MO, protože tato skutečnost není
z podkladů jednoznačně stanovitelná, navrhuje se jeho zrušení v rámci této akce.

8. Silnoproud a slaboproud
Vzhledem k tomu, že problémový okruh silnoproud a slaboproud je velmi rozsáhlý uvádíme
základní obecné charakteristiky.
Osvětlení
Veřejné osvětlení je navrženo dle ČSN EN 13201-2 a 4 a dle zvyklostí ELTODO. Nově osvětleny
budou všechny nově budované a rekonstruované komunikace, které byly zatříděny dle těchto kritérií:
hlavní uživatel, typická rychlost hlavního uživatele, převládající typ počasí, oddělené jízdní směry, typ
křížení komunikací, intenzita dopravy, konfliktní oblasti, složitost zorného pole, obtížnost orientace a
úroveň jasu okolí do následujících tříd osvětlení.
třída
ME1
ME3a
ME5

L (cd/m2)
2
1
0,5

Uo (%)
40
40
40

Ui (%)
71,5
71,5
71,5

Třída
S4
S7

E (lux)
5
neurčeno

Emin (lux)
1
0,1

Euo (%)
15
neurčeno
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L
Uo
Ui
TI
E
Emin
Euo

průměrná hodnota jasu vozovky
celková rovnoměrnost jasu
podélná rovnoměrnost jasu
omezující oslnění
průměrná vodorovné osvětlenosti
minimální hodnota vodorovné osvětlenosti
celková rovnoměrnost osvětlení

Osvětlení je navrženo výbojkovými svítidly o příkonu 50-250W osazenými na ohraněných
stožárech bez výložníku. Výška stožáru 5-14m je závislá na příkonu svítidla.
příkon svítidla (W)
250
150
100
70
50

výška stožáru (m)
14
12
10
8
5

Kabelový rozvod je tvořen kabely CYKY 4Bx16, jednotlivé stožáry jsou též propojeny zemnící sítí
tvořenou vodičem FeZn 10.
Stávající osvětlení rekonstruovaných komunikací bude zrušeno.
Podrobný světelně-technický výpočet bude součástí dalšího stupně PD.

Silnoproudá zařízení
Silnoproudá zařízení 110 kV PRE
Přeložka kabelu 110kV TR JINONICE-TR SMÍCHOV
Stávající kabel 110kV TR JINONICE-TR SMÍCHOV XLPE 3x1x1000 musí být v předstihu vymístěn
z prostoru stávající Radlické ulice v úseku mezi spojkovišti S6-S10. Protože je nežádoucí opakované
vypínání tohoto kabelu musí být provedena naráz přeložka celého úseku do definitivní trasy. Je
navržena přeložka do prostoru severně od stávající Radlické ulice v co možná nejkratší trase
s ohledem na stávající sítě. S důvodu minimalizace vlivu tohoto kabelu zejména na sdělovací kabely
budou do trasy přiloženy dva zemnící pásky FeZn 30x4. Délka kabelové trasy je 1840m.
Výpočet nebezpečných vlivů na sdělovací vedení dle ČSN 33 2160 bude součástí dalšího stupně
PD.
Přeložka kabelů DŘT TR JINONICE-TR SMÍCHOV
Stávající trubky s optickými kabely DŘT TR JINONICE-TR SMÍCHOV (HDPE Bz, HDPE Zb, HDPE
Hb) musí být v předstihu vymístěny z prostoru stávající Radlické ulice v úseku mezi spojkovišti S6S10. Je navržena přeložka do prostoru severně od stávající Radlické ulice v co možná nejkratší trase
s ohledem na stávající sítě. Překládané kabely DŘT budou uloženy ve společné trase s překládaným
kabelem 110kV. Délka kabelové trasy je 1840m.
V jedné z výše uvedených HDPE trubek je zatažen optický kabel GTS (JINONICE-KOMÍN), který
bude ukončen v kabelové komoře na křižovatce ul. Butovická a Pod Vidoulí.
Silnoproudá zařízení 22kV PRE
Přeložky stávajících kabelů 22kV jsou navrženy dle zvyklostí PRE, tj. začínají a končí v nejbližší
stávající spojce (pokud je do vzdálenosti 50m), eventuelně v nejbližší elektrické stanici. Všechny nově
zřizované kabely jsou typu AXEKVCEY 3x1x240 (napájecí síť) nebo AXEKVCEY 3x1x120 (distribuční
síť), bez ohledu na typ stávajících nahrazovaných kabelů.
Stávající rušené kabely budou v nezbytně nutném rozsahu odtěženy ze země.
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Silnoproudá zařízení 1kV PRE
Přeložky stávajících kabelů 1kV jsou navrženy dle zvyklostí PRE, tj. začínají a končí v nejbližší
stávající spojce (pokud je do vzdálenosti 50m), eventuelně v nejbližší rozvodné skříni.
Stávající rušené kabely budou v nezbytně nutném rozsahu odtěženy ze země.
Silnoproudá zařízení 22kV ostatních správců
Přípojka 22kV pro TGC BUTOVICE
Technologické centrum TGC BUTOVICE je připojeno dvěma novými kabely 22kV AXEKVCEY
3x1x50 z TGC RADLICE ZÁPAD. Kabely jsou vedeny v středním dělicím pásu Radlické radiály
v kopané trase, dále v chodníku tunelu Jinonice a dále novým kabelovodem do TGC BUTOVICE.
Příkon TGC je cca 800kW. Délka kabelové trasy je 1250m.
Silnoproudá zařízení 1kV ostatních správců
Jedná se o přípojky 1 kV jednak o pro portály hlavní trasy a pro mobiliáře autobusových zastávek.

Slaboproudá zařízení
Slaboproudá zařízení - O2
Jedná se o přeložky kabelové sítě na hlavní trase i v místech MÚK a tunelů.
Slaboproudá zařízení ČEZnet
Jedná se o přeložku dálkového kabelu Kavalírka – Řeporyje.
Slaboproudá zařízení Karlova univerzita
Jedná se o přeložku optického kabelu hlavní trasy v km 0,360 a v km 0,9 – 1,2 – okružní křižovatka
Řeporyjská v obou alternativách.
Slaboproudá zařízení VUSS
Jedná se o přeložky účastnického kabelu VÚSS PÚ Jinonice - VTÚE, která se ocitá v prostoru
Radlické radiály, kde kříží stávající ulici Radlickou a vstupuje do areálu VTÚE. Vzhledem
k projektovaným rozsáhlým změnám terénu v tomto místě bude nutná přeložka uvedeného kabelu do
nové společné trasy se sdělovacími kabely ostatních správců, které se v dotčeném místě vyskytují.
Stejně tak se týká i účastnického kabelu tunel Jinonice a stávající ul. Radlické v km 1,52 – 1,80.
Slaboproudá zařízení PragoNet
Jedná se o přeložky optických kabelů hlavní trasy Radlické radiály: km 0,360, 0,580, 1,520 – 1,800
.
Slaboproudá zařízení GTS
Výstavba okružní křižovatky hlavní trasy RR s ulicí Řeporyjskou (rampa „D“) vyvolá přeložku trubky
HDPE 40 (Ž) výše uvedeného správce, která prochází západním chodníkem ulice Řeporyjské
v souběhu s optickou trasou O2.
Slaboproudá zařízení UPC
Přeložka OK hlavní trasa RR km 0,900 – 1,200
V tomto úseku se dotkne výstavba hlavní trasy RR a okružní křižovatky s ulicí Řeporyjskou (rampa
„D“) optických tras několika správců. Předmětem tohoto je přeložka optické trasy výše uvedeného
správce, v níž jsou uloženy trubky s optickým kabelem a to ze severního chodníku ul. Tichnova do
nové trasy, vedené převážně podél severního okraje rampy „C“ RR.
Slaboproudá zařízení InWay
Přeložka OK hlavní trasa RR km 0,900 – 1,200
V tomto úseku se dotkne výstavba hlavní komunikace RR a okružní křižovatky s ulicí Řeporyjskou
(rampa „D“) optických tras několika správců. Předmětem tohoto SO je přeložka dvou trubek HDPE 40
(Ččn a Čb) výše uvedeného správce z celé stávající trasy v severním chodníku ul. Tichnova do nové
trasy, vedené převážně podél severního okraje hlavní komunikace RR.
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9. Demolice
V rámci výstavby bude nutné kromě demolic inženýrských sítí realizovat demolice i objektů. Jedná
se především o objekty výrobní, provozní, skladové a administrativní. Podrobněji v kap. C.2.12.

10. Vyvolané a související investice
Rekonstrukce vozovek
Tyto práce nejsou přímo vyvolány výstavbou RR, ani nejsou nutné pro její zprovoznění. Realizace
by však mohla přispět ke snazšímu projednání a příznivějšímu přijetí výstavby RR obyvateli území,
které bude zasaženo přímo stavbou či objízdnými trasami po dobu výstavby.
Rekonstrukce vozovky ulice Pekařská
Výměna povrchu na části ulice Pekařské mezi rozšířením v rámci úpravy křižovatky na Bucharově ulici
a prodloužením do nové zástavby.
Zdůvodnění: sjednocení povrchů
Rekonstrukce vozovky ulic Bucharova a Radlická
Výměna povrchů na Bucharově ul. v úseku od křižovatky s Pekařskou po Jeremiášovu a pokračování
na Radlické k začátku její úpravy v rámci RR.
Zdůvodnění: lze předpokládat, že v době zprovoznění RR budou povrchy za hranicí životnosti,
částečně i vlivem zvýšené zátěže při přepravě materiálů pro RR.
Rekonstrukce vozovky ulice Řeporyjská, Karlštejnská
Výměna povrchů od konce úprav Řeporyjská u MÚK Řeporyjská po křižovatku Karlštejnské s
Butovickou.
Zdůvodnění: lze předpokládat, že v době zprovoznění RR budou povrchy za hranicí životnosti,
částečně i vlivem zvýšené zátěže na objízdné trase při vyloučení Radlické z provozu při stavbě
RR.
Rekonstrukce vozovky ulice Stodůlecká
Výměna povrchů mezi Novočeskou a Hradskou.
Zdůvodnění: Pokud budou realizovány VI SO kanalizací, zajišťující napájení rybníků severně od MÚK
Řeporyjská a tedy následné rekonstrukci komunikací v jejich trase, bude tento úsek jedinou
neobnovenou ulicí v této části Butovic.
Rekonstrukce vozovky ulic Butovická a Mezi lány
Výměna povrchů na Butovické mez ulicemi Stodůlecká a Mezi Rolemi a v ulici Pod vodovodem mezi
ulicemi Butovická a „Nová“ Radlická (u Jinonických kasáren).
Zdůvodnění: tyto komunikace budou v případě, že budou realizovány VI SO kanalizací, zajišťujících
napájení rybníků severně od MÚK Řeporyjská a tedy následné rekonstrukci komunikací v jejich
trase tvořit koncové úseky nebo propojky mezi novými či opravenými komunikacemi.
Rekonstrukce vozovky ulic Puchmajerova a V zářezu
Výměna povrchů mezi novým rondelem a částmi těchto komunikací upravovanými v rámci výstavby
RR.
Zdůvodnění: lze předpokládat, že v době zprovoznění RR budou povrchy za hranicí životnosti,
částečně i vlivem zvýšené zátěže na objízdné trase při vyloučení Radlické z provozu při stavbě
RR.
Rekonstrukce vozovky ulice Radlická mezi SO 1029 a SO 1030
Výměna povrchu mezi dvěma úseky Radlické upravovanými v rámci výstavby RR.
Zdůvodnění: sjednocení povrchů
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Rekonstrukce komunikací
Potřeba realizace těchto objektů je vesměs vyvolána rozhodnutím o využívání srážkových vod
z Radlické radiály k dotaci stávajících vysychajících rybníků severně od MÚK Řeporyjská.
Rekonstrukce ul. Stará Stodůlecká
Přestavba Staré Stodůlecké v úseku mezi komunikacemi upravovanými v rámci výstavby RR.
Zdůvodnění: sjednocení uličního profilu.
Rekonstrukce ulice U Jinonického rybníčka
Rekonstrukce po pokládce trubních sítí.
Zdůvodnění: tuto komunikaci bude nutno upravovat v případě, že budou realizovány VI SO kanalizací,
zajišťujících napájení rybníků severně od MÚK Řeporyjská.
Rekonstrukce ulice Butovická v Jinonicích
Rekonstrukce od Karlštejnské po RR po pokládce trubních sítí.
Zdůvodnění: tuto komunikaci bude nutno upravovat v případě, že budou realizovány VI SO kanalizací,
zajišťujících napájení rybníků severně od MÚK Řeporyjská.
Rekonstrukce ulice Butovická, Stodůlecká, Ohradská a pod Vavřincem
Rekonstrukce Butovické od RR po Stodůleckou a dále pokračování v linii pokládky trubních sítí ulicemi
Stodůlecká, Ohradská a pod Vavřincem.
Zdůvodnění: tyto komunikace bude nutno upravovat v případě, že budou realizovány VI SO
kanalizací, zajišťujících napájení rybníků severně od MÚK Řeporyjská.
Rekonstrukce křižovatky Na pomezí, Karlštejnská, Puchmajerova
Výstavba okružní křižovatky.
Zdůvodnění: tato okružní křižovatka je připravována jako samostatná stavba, mimo projekt RR, je
však nezbytně nutno ji realizovat před převedením dopravy z Radlické na objízdnou trasu ulicemi
Puchmajerovou a Karlštejnskou.
Rekonstrukce Radlické ulice
Rekonstrukce Radlické v úseku od MÚK Jinonice k ul. U kostela a výměna povrchů v pokračování
okolo nového komplexu ČSOB.
Zdůvodnění: Pokud bude realizováno přeložení zatrubněné části Radlického potoka a kanalizace DN
600, které v tomto úseku vedou mimo komunikaci pod soukromými pozemky, bude nutno přistoupit
k celkové rekonstrukci komunikace. Výměna krytu v další části by potom dokončila homogenizaci
povrchů k připravované přestavbě Radlické v rámci prodloužení TT.

Novostavby komunikací
Rekonstrukce dostavba ul. Nový Zlíchov
V rámci restitucí byly začátkem devadesátých let minulého století navráceny do soukromých rukou
pozemky, na nichž vedla část komunikace Nový Zlíchov, která ústila na ulici Na Konvářce. Nalezení
nové trasy a následná realizace by usnadnila obsluhu obytných rodinných domů v této ulici při
výstavbě RR, protože by umožnila přístup do dnes slepé ulice i z opačné strany.

11. Staveniště
Staveniště je tvořeno plochami pro zhotovení stavby a plochami zařízení staveniště. Zhotovitel
stavby bude kromě toho pro tuto stavbu využívat také svá stálá zařízení (výrobní, skladovací,
ubytovací), která nelze specifikovat, protože zhotovitel nebyl zatím vybrán. Trvalý zábor pro stavbu
bude zahrnovat zastavěné plochy, dočasný zábor navíc plochy pro zařízení staveniště a manipulační
pruhy podél tělesa komunikací nebo krátkodobý zábor podél přeložek inženýrských sítí. Šířka
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manipulačního pruhu je obvykle 3 m, ale v zastavěném území se přizpůsobuje místním podmínkám,
např. budovám, plotům, hranicím pozemků a jiným překážkám.

Zařízení staveniště
Doporučené plochy pro zařízení staveniště jsou:
2



ZS1 Část nepoužívané vozovky Rozvadovské spojky pod mostem Bucharovy, asi 2 700 m



ZS2 Plocha jižně od km 0,120 hlavní trasy v rozsahu asi 7 200 m .



ZS3 Plocha severně od km 1,150 hlavní trasy u MÚK Řeporyjská v rozsahu asi 4 400 m



ZS4 Plocha jižně od km 1,400 hlavní trasy mezi Radlickou a hlavní trasou asi 5 200 m



ZS5 Plocha severně od km 1,350 – 1,700 hlavní trasy v rozsahu asi 25 600 m



ZS6 Plocha severně od km 1,750 hlavní trasy v rozsahu asi 2 000 m



ZS7 Plocha severně od km 3,100 mezi hlavní trasou a nádražím Praha Jinonice asi 1 400 m

2.



ZS8 Plocha severně od km 3,180 mezi hlavní trasou a nádražím Praha Jinonice asi 1 800 m

2.



ZS9 Plocha jižně od km 3,000 hlavní trasy u rampy do podjezdu pod nádražím ČD Praha
2.
Jinonice až po portál raženého tunelu v rozsahu asi 25 700 m



ZS10 Plocha západně od ulice Křížová nad tunely v rozsahu asi 1 500 m



ZS11 Plocha západně od ulice Ke Sklárně nad tunely v rozsahu asi 900 m



ZS12 Plocha mezi ulicí Ke Sklárně a tratí ČD Praha Smíchov – Praha Praha Radotín o výměře
2
asi 5 800 m

2

2.

2.

2.

2

2
2

2

Výměra ploch zařízení staveniště je v úseku Jinonice – Radlice (ZS1 – 9) 76 000 m a v úseku Zlíchov
2
(ZS10 –12) 8 200 m .
2

Celková výměra ploch zařízení staveniště je 84 200 m .

Kromě uvedených ploch je možné dočasně používat další části trvalého i dočasného záboru, např.
plochy budoucího tělesa komunikace a křižovatek v místech, která nebudou používána pro dopravní
opatření a tam, kde bude malý objem zemních prací a kde může být zemní těleso zřízeno až v závěru
zemních prací.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Dle investora (MHMP OMI) se předpokládají tyto termíny přípravy:


zahájení realizace záměru

10/2009



ukončení realizace záměru

09/2013

Věcné a časové vazby navrhované stavby
Nutnost zachování veřejné dopravy pro obsluhu obyvatel v okolí stavby omezuje možnost
plného rozvinutí všech prací od začátku stavby. Současně ale platí, že nejdéle stavěnou
částí stavby bude hlavní tunel Radlice - Zlíchov, proto mohou být ostatní úseky stavěny
postupně.
Stavba tunelu Radlice – Zlíchov se zahájí co nejdříve a bude trvat do konce stavby.
V počáteční fázi stavby lze stavět ulice Bucharova a Řeporyjská včetně mimoúrovňové
křižovatky Řeporyjská. Současně bude vznikat úsek Řeporyjská – tunel Butovice, tento úsek
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vyžaduje provedení velkého množství přeložek inženýrských sítí. Dále bude stavěna ulice
Schwarzenberská, Radlická v úseku Stará Stodůlecká – Novoveská, komunikace v
kasárnách a přípravné práce pro tunel Butovice.
V další etapě se staví tunel Butovice, mezitunelové úseky mezi tunelem Butovice a
tunelem Radlice a tunel Jinonice. Na východě se upraví ulice Křížová. Pracovat se bude na
technologických centrech Radlice a Zlíchov.
Poslední etapou bude dokončování všech úseků a závěrečné úpravy.
Celá Radlická radiála včetně všech tunelů bude uvedena do provozu najednou. Dílčí
předčasné sjízdnosti se budou týkat okolních komunikací podle potřeb dopravních opatření a
také proto, aby se omezila doba negativního působení stavby na okolí.
Hlavní činnosti:


úpravy dopravního značení, kácení stromů, odstranění keřů, demolice, odhumusování



přeložky inženýrských sítí



postupné zhotovení zemního tělesa komunikace, odvoz přebytků zemin,
mezideponování vhodného násypového materiálu a jeho využití do násypů a zásypů



stavba mostů a návazných úseků



úpravy okolních komunikací, vozovky a chodníky a jejich vybavení



převedení dopravy na upravené komunikace s dopravním opatřením



stavba hloubených tunelů



stavba hlavního tunelu, hloubených a ražených úseků



stavba technologických center tunelů



závěrečné úpravy, odstranění zařízení staveniště,



předání a převzetí zbývajících objektů stavby, zrušení provizorního dopravního
značení

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávních celků
Oblast:

Praha

Kraj:

Hlavní město Praha

Okres:

Praha 5 (Městská část Praha 5)
Praha 13 (Městská část Praha 13)

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 správních
úřadů, které toto rozhodnutí budou vydávat
Pro realizaci stavby budou nutná rozhodnutí, které investor musí splnit. Vyjádření budou
nutná pro:
souhrnné stanovisko k dokumentaci DÚR, stanovisko k dokumentaci DSP. Dále
stanovisko dotčených správců sítí, majitelů pozemků. Stanovisko orgánu ochrany prostředí
z hlediska vlivu na ochranu přírodního prostředí (včetně archeologie). Vyjádření dotčených
orgánů z hlediska vlivu na půdu a pozemků plnící funkci lesa (vynětí ze ZPF a PUPFL).
Vyjádření ke kácení zeleně rostoucí mimo les. Na základě jednotlivých vyjádření je investor
zapracuje do projektové dokumentace tak, aby byla připravena pro zhotovitele stavby.
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Bude se jednat zejména o tyto úřady:


Příslušný stavební úřad, stavební úřad s přenesenou pravomocí (DÚR, DSP, zásah
do VKP).



Orgán ochrany přírody (výjimka ze základních podmínek chráněných živočichů a
rostlin)



Orgán ochrany přírody (povolení kácení zeleně rostoucí mimo les)



Stavební úřad nebo jiný orgán státní správy (souhlas s dotčením pozemků určených
k plnění funkcí lesa)



Orgán státní správy lesů (trvalé a dočasné odnětí PUPFL)



Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (vynětí ze ZPF)



Vodoprávní úřad (zásah do vodních toků)



Vodoprávní úřad (povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami)



Drážní správní úřad (změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy
s pozemní komunikací).

Výpis konkrétních správních úřadů bude zpracován v Dokumentaci podle rozdělení záměru
na jednotlivé etapy a budou navrženy v rámci technicko-ekonomickém podkladu.
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B.II ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 Půda, Pozemky určené k plnění funkce lesa
Zemědělský půdní fond (ZPF)
Trasa Radlické radiály je vedena většinou po pozemcích nezemědělských. Celkový
předpokládaný trvalý zábor zemědělské půdy je cca 2,5 ha. Z toho je cca 1,5 ha orná půda,
cca 1 ha zahrady, travní porosty.
Jedná se většinou o zahrady v současně zastavěném území obce. K záboru zemědělské
půdy dochází v místě kruhového objezdu a pod ním směrem na JV. Další zábory
zemědělské půdy budou při portálech raženého tunelu, jehož celá trasa vede pod
zemědělskou půdou.
Kvalita zemědělské půdy je charakterizována kódem BPEJ a třídou ochrany ZPF. BPEJ
(bonitovaná půdně ekologická jednotka) je pěticiferní číslo, které vyjadřuje konkrétní
vlastnosti půdy. 1 číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu. 2. a 3. číslice určuje
hlavní půdní jednotku, 4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice ke světovým
stranám a 5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu. Kódy BPEJ
jsou zařazeny dle přílohy metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 do pěti tříd ochrany ZPF (I – V), kde třída I značí nejkvalitnější zemědělské půdy
v jednotlivých klimatických regionech, třída V pak půdy s nejnižší agronomickou hodnotou.
Orná půda a zahrady v místě kruhového objezdu (MUK Řeporyjská) a pod ním jsou
zastoupeny černozemí na spraši s kódem BPEJ 2.01.00 a třídou ochrany I. Ta se řadí
k nejkvalitnějším zemědělským půdám. Pro obě varianty A i B bude zábor prakticky stejný.
V místě portálů raženého tunelu je zemědělská půda zastoupena kambizemí modální na
břidlicích s kódem BPEJ 2.26.41 a 2.26.14, která se řadí k méně kvalitním zemědělským
půdám s třídou ochrany IV a litozemí modální s kódem BPEJ 2.39.39, s třídou ochrany V.
V trase raženého tunelu se vyskytují zemědělské půdy s kódem 2.26.41 (třída ochrany
ZPF IV), 2.26.11 (III), 2.10.10 (II ), 2.18.54 (V), 2.18.14 (IV) a 2.39.39 (V). Zde však k záboru
nedochází. Kódy BPEJ s třídou ochrany ZPF jsou zakresleny v situaci.
Dále je třeba počítat s dočasnými zábory zemědělské půdy pro manipulační pruhy a
zařízení staveniště. Na dočasných záborech bude po skončení stavby provedena technická
a biologická rekultivace a budou vráceny do ZPF.
Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
V trase výstavby se nenacházejí žádné pozemky vedené v lesních hospodářských
osnovách pro město Praha. Jediné porosty se nacházejí v lokalitě Dívčí hrady pod
označením 626Ca2 a 626Cb4. Vzhledem k tomu, že trasa Radlické radiály je v tomto místě
vedena v tunelu, nebudou tyto provozem ani výstavbou tunelu Radlice dotčeny. Soupis
souvislejších porostů dřevin dle dendrologického průzkumu je uveden v kapitole C.2.7.

B.II.2 Voda
Prakticky v celém posuzovaném území je zásobování pitnou vodou realizováno
z veřejných vodovodních řadů. Vodovodní rozvody včetně vodárenských zařízení jsou
převážně ve správě PVS, a.s.; provoz zajištěn PVK, a.s. Soukromým majitelům patří několik
rozváděcích řadů.
Při běžném provozu je lokalita zásobována vodou ze Želivky (povodí vodojemu Vidoule) a
z vodárny Podolí (povodí vodojemu Laurová a Václavka - v podstatě zástavba podél ulice
Pudis a.s.
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Radlické od křižovatky s ul. Křížovou až po plavecký stadion). Z vodního zdroje Káraný může
voda do této oblasti přitékat výjimečně propojovacím vodovodem DN 500 mezi vodojemy
Vypich a Vidoule.
Schéma vodovodů, vodojemů a tlakových pásem

Vodojemy
Uvnitř hranic přímo ovlivňovaného území výstavbou se nenachází žádný vodojem.
Zásobování pitnou vodou je zajišťováno přes tři vodojemy, které takto přímo ovlivňují
rozdělení jednotlivých tlakových pásem a jsou proto v následujícím textu popsány.
Vodojem Kopanina
Z tohoto vodojemu je zásobována západní část posuzovaného území. Voda je přiváděna
gravitačně vodovodem DN 800. Vodojem Kopanina má objem 74 000 m3, úroveň hladiny ve
vodojemu kolísá v rozmezí 388,00-393,00 m.n.m. Přívod vody je realizován výtlakem
z vodojemu Vidoule a Strážovská.
Vodojem Vidoule
Z tohoto vodojemu je zásobována převážná část posuzované lokality a to z části přímo
gravitačně a z části přes redukční ventily.
Vodojem Vidoule má objem 27 500 m3, úroveň hladiny ve vodojemu kolísá v rozmezí
366,00-371,00 m.n.m. Z tohoto vodojemu je voda dopravována výtlakem (tlaková úroveň
407,00 m.n.m.) do vodojemu Kopanina.
Vodojem Vidoule má čtyři gravitační tlaková pásma - gravitace Jinonice, Motorlet, Cibulka
a Vypich. V hodnoceném území se vyskytují první dvě.
Přívod vody je realizován výtlakem z vodojemu Děvín a Malvazinky. Zároveň je ve funkci
gravitační propojení s vodojemem Vypich. Vodojem Vypich je na stejné výškové úrovni jako
vodojem Vidoule a gravitační řad je využíván pro vzájemné gravitační doplnění zástavby.
Vodojem Děvín
Tento vodojem se nachází jihovýchodně od posuzovaného území, slouží k přečerpávání
vody přiváděné z vodojemu Jesenice do vodojemu Vidoule.
Vodojem Děvín má úroveň hladin ve věži v rozmezí 296,25-352,00 m.n.m. Tlaková
úroveň výtlaku je 376,00 m.n.m.
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Hlavní řady
Územím prochází několik hlavních řadů. Jedná se jednak o propojovací řady mezi
vodojemy a dále o hlavní rozvodné řady z vodojemu do zásobované lokality.
Od východu k západu prochází střední částí území propojovací řad Děvín-Vidoule. Řad je
profilu DN 1200 z ocele a dopravuje vodu výtlakem z vodojemu Děvín do vodojemu Vidoule.
Z vodojemu Vidoule západním směrem je veden řad Vidoule-Kopanina. Jedná se o
ocelové potrubí DN 1000, které zásobuje vodojem Kopanina výtlakem z Vidoulí.
Východní částí území prochází od jihu k severu vodovod DN 600 vedený z ŠO Žvahov,
kde je propojení na vodovod DN 1200 z vodojemu Jesenice. Vodovod DN 600 je
vybudovaný z ocele a litiny.
Hlavní rozvodné řady jsou v posuzovaném území tři. První je okružní vodovod DN 500 a
DN 800 vedený okolo sídliště Butovice. Tento vodovod je zásobován gravitačně z vodojemu
Kopanina.
Druhým je vodovod DN 800 vedený z vodojemu Vidoule, který je napojen na okružní
vodovod DN 500 a DN 800. V místě napojení je tento vodovod uzavřen a není v současné
době využíván.
Posledním je vodovod DN 350 vedený z vodojemu Vidoule severně od posuzovaného
území. Do tohoto území přichází v ul. Na Vysoké, kde je na tomto vodovodu umístěn
regulační ventil. Vodovod dále prochází územím směrem do ul. Radlické v profilu DN 300 a
dále jihovýchodním směrem až do lokality Dívčí hrady.
Tlaková pásma
Ve výkresových přílohách i v následujícím textu jsou u tlakových úrovní uváděny hodnoty
u zdroje (hladiny ve vodojemu nebo tlaková úroveň v redukčním ventilu).
Tlakové pásmo gravitace Kopanina - Toto tlakové pásmo zásobuje západní část hodnocené
lokality. V jihozápadní části Jinonic se nachází velký stavební komplex, který má vlastní
vodojem. Zásobování tohoto komplexu je možno realizovat jak z tlakového pásma
Kopanina tak z tlakového pásma gravitace Jinonice. Zásobování tohoto tlakového pásma
je gravitačně z vodojemu Kopanina, kde se pohybuje hladina v úrovních 388,00393,00 m.n.m.
Tlakové pásmo gravitace Jinonice - Jedná se o jedno ze čtyř gravitačních pásem vodojemu
Vidoule. Toto pásmo má číslo 311. Zásobuje prakticky celou stávající zástavbu MČ
Jinonice. Hladina ve vodojemu Vidoule je v úrovních 366,00-371,00 m.n.m.
Tlakové pásmo gravitace Motorlet - Jedná se o druhé ze čtyř gravitačních pásem vodojemu
Vidoule. Toto pásmo má číslo 314. Na západní straně sousedí s pásmem Jinonice.
Zásobuje stávající průmyslová areál Motorlet a zástavbu rodinných domků umístěnou
východně od areálu Motorletu. Zástavba přímo přilehlá k ul. Radlické patří do pásma
č.328. Hladina ve vodojemu Vidoule je v úrovních 366,00-371,00 m.n.m.
Tlakové pásmo RV Dívčí hrady - Toto tlakové pásmo má číslo 328 a je zásobeno z gravitace
Motorlet z vodovodu DN 400, na kterém je v ul. Na vysoké umístěn redukční ventil. Tento
redukční ventil je umístěn na kótě 280,00 m.n.m., průměrný vstupní tlak je 0,91 MPa,
výstupní tlak má hodnotu 0,46 MPa.
Tlakové pásmo číslo 314 - Toto pásmo zasahuje do hodnocené oblasti v malé lokalitě
západně od vodojemu Laurová. Do tohoto pásma je voda přiváděna z gravitačního pásma
Motorlet přes dva redukční ventily. První je umístěn v ul. Xaveriově na kótě 295 m.n.m. se
vstupním tlakem cca 0,91 MPa a výstupním tlakem 0,62 MPa. Druhý je v ul. U
Šalamounky na kótě 285 m.n.m. se vstupním tlakem cca 0,91 MPa a výstupním tlakem
0,62 MPa.
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Popis navrženého řešení vodního hospodářství RR
Nakládání se srážkovou vodou je popsáno v části B.III.2 a v příloze č. B.16.
Voda bude potřeba jednak pro technologické centrum, jednak pro požární rozvody
v tunelech, popř. pro technologickou vodu v tunelech. V tunelech budou vedeny požární
vodovody s kapacitou 20 l/s – DN 200, které budou napojeny na stávající a překládané
vodovody v okolí portálů tunelů. Pouze pro severní portál tunelu Radlice bude nutno přivést
vodu novým vodovodem DN 200 v délce 695 m z vodovodu DN 300 z křižovatky ulic
Radlická – Na Vysoké II. Vodovod bude veden v souběhu s novým úsekem Radlického
potoka od křižovatky ulice Radlické a novým podjezdem pod drahou ČD až do
technologického centra. V této fázi projektové přípravy nebylo jednoznačně rozhodnuto, zda
bude v technologické části stálá obsluha, proto se pro potřeby této dokumentace uvažuje
s 10-ti osobami. V této spotřebě je i rezerva pro případné využití vody pro technologické
účely, druhou variantou je dovoz technologické vody v mycích vozech.
Bilance spotřeby vody v období provozu
Spotřebitel

Množství

Jednotka

Zaměstnanci-čp
5 osob
Zaměstnanci - šp
5 návšt.
průměrná denní spotřeba - Qp =
maximální denní spotřeba (kd) - Qdmax =
maximální hodinová spotřeba - Qhmax =

Jednotková
spotřeba
(l/os den)
60
120

Celková
spotřeba
(l/den)
300,00
600,00
900,00
1 353,52
284,24

3

roční spotřeba pitné vody (m /rok)

Celková
spotřeba
(l/s)
0,00
0,01
0,01
0,02
0,08
328,50

V období výstavby bude pitná voda zhotovitelem odebírána provizorním vodovodem nebo
cisternami po dohodě se správcem vodovodu a to z některých z řady funkčních vodovodních
řadů v okolí stavby.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
B.II.3.1 Suroviny a materiály
Pro výstavbu budou potřebné běžné suroviny a stavební materiály jako je např. beton,
izolační materiály, kamenivo, živičné materiály, kabely, kovový materiál (ocelová výztuž,
technologické vybavení,… ), sklo, keramické obklady, nátěrové hmoty apod. Při výstavbě
budou zapotřebí pohonné hmoty pro jednotlivá zařízení staveniště a stavební mechanizmy.
Množství surovin a materiálů bude ve smyslu pokrytí celkových potřeb z hlediska
výrobních dodavatelských kapacit nutné, je ale oprávněný předpoklad, že výstavba nevyvolá
nutnost zřizování nových výrobních kapacit stavebních materiálů (např. betonárka,
obalovna), zdrojů vody a zdrojů energií a že budu plně využity kapacity na místě. Potřeby
zeminy k zásypu stavebních jam o realizaci stavební části, sadové úpravy a finální tvarování
reliéfu terénu budou z části pokryty s využitím zeminy vytěžené při hloubení a ražbě nejen
tunelů.
Dovoz materiálů a výběr jejich druhů bude plně v kompetenci dodavatele stavby, který
bude vybrán na základě výběrového řízení.
Všechny materiály musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.

Pudis a.s.

68

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

B.II.3.2 Energetické zdroje
Zásobování teplem – Zásobování teplem není v rozporu s ÚPn SÚ hlavního města Prahy.
Zásobování plynem - V důsledku výstavby RR a jejích objektů bude nutno provést jednak
přeložky i rušení STL, VTL i NTL. Podrobněji je situace popsána v kap. B.I.6. Pokud dojde
ke kolizi s ÚPn hlavního města Prahy, je nutné tuto otázku řešit v další fázi projektové
přípravy.
Zásobování elektrickou energií - Obdobně jako u zásobování plynem jsou podrobné
informace uvedeny v části kap. B.I.6. Bude se jednat o přeložky a přípojky kabelů
silnoproudých zařízení ať již 110 kV, 22 kV a 1 kV a též přeložky kabelovodů
slaboproudých zařízení. Nutnost vymístění resp. přeložka kabelu 110 kV je nutná, jelikož
je v kolizi s jižním portálem Zlíchovského tunelu. Pokud by přeložky či přípojky nebyly
v souladu s ÚPn hlavního města Prahy, je nutné tuto otázku řešit v další fázi projektové
přípravy.
Nároky RR na energetické zdroje v období provozu, tj. elektrickou energii budou podrobně
řešeny v další fázi projektové dokumentace. RR nebude využívat teplo a plyn.
Zdroj elektrické energie pro období výstavby budou v okolních trafostanicích, případně lze
v předstihu vybudovat trafostanice, které budou v budoucnu sloužit pro osvětlení komunikací
a tunelů stavby. Telefonní spojení bude mobilními telefony. Přípojka plynu nebude zřizována.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.4.1 nároky na dopravní infrastrukturu
Širší dopravní vztahy
Širší dopravní vztahy pro řešené území jsou definovány platným územním plánem hl. m.
Prahy. Ten v oblasti automobilové dopravy stabilizuje síť hlavních komunikací města jako
skelet městských sběrných komunikací, který je tvořen dvěma okruhy a sedmi radiálními
komunikacemi.


Pražský okruh (PO) je určený pro vedení vůči městu tranzitní dopravy, pro rozvádění
vnější cílové či zdrojové dopravy a pro realizaci vnitroměstských jízd mezi okrajovými
oblastmi města. Leží mimo řešené území a jeho vliv v oblasti se projeví pouze jeho
funkčním důsledkem, tj. odlehčením stávající uliční sítě od tranzitní dopravy oblasti
Radlic a ulice Bucharovy.



Radlická radiální komunikace (RR) plní funkci hlavní sběrné komunikace pro prostor
Radlic, Jinonic, Butovic a Jihozápadního města a propojuje silniční okruh, vstupující
dálnici D5 a přes městský okruh území centra města. Prochází v západo-východním
směru, prostřednictvím mimoúrovňových křižovatek je napojena na silniční okruh
(Třebonice), městský okruh (Zlíchov) a v trase dvěma mimoúrovňovými křižovatkami
(Řeporyjská a Jinonice) na místní uliční síť.



Městský okruh (MO) je navrhován tak, aby svou kapacitou a atraktivitou převzal většinu
dopravních vztahů směřujících přes centrum města a rozvedl je po obvodě k jednotlivým
cílům a tím umožnil co největší plynulost dopravy, nezbytnou pro minimalizaci vlivů
dopravy na životní prostředí. Leží v těsném sousedství řešeného území a jeho vliv
v oblasti se projeví přímo pouze v oblasti křižovatky s Radlickou a Křížovou ulicí.
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Hlavní síť komunikací Prahy

Místní významné komunikace v oblasti RR
Dále uvedené komunikace převádějí v oblasti RR místní dopravní vztahy ale též i
mimooblastní dopravní vztahy. Jsou to jak stávající, dříve založené komunikace tak i nově
doplněné. V souhrnu svou polohou a funkcí ovlivňují současnou i budoucí urbanistickou
strukturu. I tyto komunikace převádějí jistý podíl pro území tranzitní dopravy, neboť mají
sběrný význam pro území mimo řešenou oblast:


Ulice Bucharova, významná tangenta spojující Radlickou radiálu a ulici Plzeňskou (oblast
Motola) a dále pokračováním ulicí Kuklovou ulici Bělohorskou (oblast Petřin a Břevnova).



Ulice Jeremiášova a Řeporyjská, hlavní sběrná komunikace pro sídliště Jihozápadní
město a oblast Řeporyjí. Je napojena na Radlickou radiálu ve dvou křižovatkách,
stávající MUK Stodůlky a nově navrhované MUK Řeporyjská.



Diagonální komunikace ve stopě ulic Řeporyjská, Karlštejnská, Klikatá, Peroutkova a Na
Václavce. Spojuje a obsluhuje oblasti Jinonic část Radlic (oblasti Farkáňě a Malvazinek)
a centrální část Smíchova.



Ulice Puchmajerova, příčka která propojuje Radlickou ulici (i Radlickou radiálu) na
diagonální vztah Karlštejnská – Klikatá



Nové propojení skrz areál Motorletu spojující Radlickou ulici (i Radlickou radiálu) na
diagonální vztah Klikatá – Peroutkova.
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Ulice Radlická v oblasti dolních Radlic a nově navržené propojení Radlická – Na Farkáně
– Jinonická. Spojuje a obsluhuje Radlice s oblastí Košíř.



Ulice Kurtvirtova a ulice Pod Konvářkou spojuje oblast dolních Radlic a oblast Dívčích
hradů a Konvářky.



Ulice Křížová, spojuje oblast dolních Radlic a Zlíchova.

Dopravní intenzity v zájmovém území – data poskytnutá ÚDI
Na základě požadavků pro zpracování dopravní studie proběhlo vyčíslení intenzit
automobilové dopravy na komunikacích v prostoru připravované Radlické radiály v úseku
MÚK Bucharova – MÚK Zlíchov pro jednotlivé zatěžovací stavy – etapy výstavby Radlické
radiály (RR):


stav 1 (současný) – jaro 2006



stav 2 – rok 2015 – varianta 0 (bez investice)



stav 3 – rok 2015 – výstavba středního úseku RR



stav 4 – rok 2015 – etapový provoz západního a středního úseku RR



stav 5 – rok 2015 – zprovoznění celé RR



stav 6 – rok 2015 – cílový stav celoměstské komunikační sítě

Byla provedena analýza stávajících údajů o intenzitách automobilové dopravy a následně
byly provedeny potřebné dopravněinženýrské výpočty na komunikační síti. Tyto výpočty byly
provedeny rozvrhováním dopravních vztahů prognózovaných pro období roku 2015.
Pro získání údajů o současných intenzitách automobilové dopravy bylo na křižovatkách,
které nejsou na sledované síti, provedeno v průběhu března 2006 doplňkové sčítání
dopravy. S využitím variací dopravy v dotčeném místě komunikační sítě byly výsledky sčítání
převedeny jednotně na období 0 – 24 h průměrného pracovního dne – stav 1 – jaro 2006.
Dopravními vztahy prognózovanými pro období 2015 byly provedeny výpočty intenzit
automobilové dopravy pro tyto stavy rozsahu komunikační sítě města:
Stav 2 – rok 2015 – varianta 0 (bez investice) předpokládá rozsah sítě základních
komunikací v zájmovém území odpovídající rozsahu v současném stavu (zejména
Radlická ulice), doplněny jsou pouze dopravní propojení ulic Radlická – Na Farkáně –
Jinonická, propojení ulic Radlická – Jinonická – přes areál Walter a ulice Na Pomezí.
Jedná se o srovnávací základnu, která popisuje vliv neexistence Radlické radiály při
souběžném rozvoji území.
Stav 3 – rok 2015 – výstavba středního úseku RR nastane během výstavby provozního
úseku B, zejména tunelů Butovice a Jinonice. Radlická ulice bude v úseku Stodůlecká –
Puchmajerova úplně vyloučena z provozu.
Stav 4 – rok 2015 – etapový provoz západního a středního úseku RR vychází z
navrženého postupu uvádění Radlické radiály do provozu. V etapě jsou v provozu
provozní úseky A + B (úsek MÚK Bucharova – MÚK Jinonice včetně tunelů Jinonice,
Butovice a podjezdu pod nádražím Jinonice) a navazující komunikace. MÚK Řeporyjská
je v provozu v etapovém stavu pouze jako úrovňová okružní křižovatka bez
mimoúrovňového převedení RR po mostě.
Stav 5 – rok 2015 – zprovoznění celé RR předpokládá RR v provozu v celé své délce
včetně tunelů Radlice a dostavby MÚK Řeporyjská.
Pudis a.s.
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Stav 6 – rok 2015 – cílový stav celoměstské komunikační sítě předpokládá RR v provozu
v celé své délce, rozdíl oproti stavu 5 je v rozsahu okolní nadřazené komunikační sítě.
Komunikační síť – dopravní vztahy
Současný stav 1 - komunikační síť odpovídá aktuálnímu stavu (jaro 2006).
Pro popis dopravního stavu v současném období byly využity údaje z databáze ÚDI a
z aktuálních průzkumů zpracovaných v březnu 2006.
Výhled rok 2015 - nadřazená komunikační síť
Matice dopravních vztahů, které byly v období roku 2015 pomocí programového vybavení
PTV-VISEM/VISUM rozvrhovány na výše uvedenou komunikační síť, byly vygenerovány
podle údajů vycházejících z modelu pro hl.m. Prahu a jeho okolí. Model byl vypracován na
základě výsledků vyhodnocení řady speciálních dopravních a dopravněsociologických
průzkumů provedených v letech 1995 – 2005, na základě demografických údajů a na
základě charakteristik dopravní obsluhy jednotlivých území.
Do takto získaných dopravních vztahů byly zahrnuty též objemy jízd návštěvníků hl.
města i pásma regionu a objemy jízd vůči pražskému regionu tranzitních. Dále do nich byly
zahrnuty jízdy vyvolané významnými dopravotvornými aktivitami (letiště Ruzyně, rozsáhlé
komerční areály apod.).
Matice dopravních vztahů pro období 2015 byly vygenerovány na základě v současné
době uvažovaných údajů o očekávaném rozvoji hl.m. Prahy a jeho regionu k tomuto období
(s využitím Územního plánu hl.m. Prahy a konceptu Územního plánu Pražského regionu) a
na základě předpokladů o dopravním chování obyvatel i návštěvníků města v daném
horizontu.
Výhledové stavy 2 až 5 zahrnují stejný model nadřazené komunikační sítě:


Městský okruh v úsecích Strahovský tunel – Myslbekova – Prašný most – Špejchar –
Pelc-Tyrolka a Pelc-Tyrolka – Balabenka – Jarov – Rybníčky



Vysočanská radiála v úseku Pražský okruh (R1) – Kbelská



Pražský okruh (R1) v úsecích Slivenec – Lahovice – Jesenice – D1 – Běchovice a
Ruzyně – Suchdol – Březiněves včetně navazujících komunikací (Vestecký přivaděč,
Čimická spojka, obchvat Jesenice apod.)



Silnice R6 v úseku PO (R1) – Pavlov, přeložka silnice I/12 v úseku PO – Úvaly



Komunikace v trase tzv. „Severojižní magistrály“ (Wilsonova – Legerova – Sokolská) má
k dispozici v každém směru 2 jízdní pruhy. Další regulace v centrální části města nebyla
uvažována.

Ve smyslu zadání není oproti Územnímu plánu k termínu zprovoznění Radlické radiály
uvažováno zejména s:


Břevnovskou radiálou



Vysočanskou radiálou (Kbelská – MO)



Dálnicí D3



Výtoňským, Dvoreckým a Karlínským mostem přes Vltavu
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Cílový stav 6
Komunikační síť je tvořena všemi komunikacemi stávajícími a navrhovanými (v
návrhovém horizontu i ve výhledu) v Územním plánu hl.m. Prahy a v konceptu VÚC
pražského regionu. Oproti výhledovému stavu 5 je především doplněna o následující:


Břevnovskou radiálu



Vysočanskou radiálu (Kbelská – MO)



Pražský okruh (R1) v úseku Březiněves – Satalice



Dálnici D3



Výtoňský, Dvorecký a Karlínský most přes Vltavu

Místní komunikační síť pro výhledové stavy 2 až 5 a cílový stav 6
V zájmovém území jsou doplněna:


dopravní propojení Radlická – Na Farkáně – Jinonická (ve stopě dle ÚPn)



dopravní propojení přes dnešní areál Walter (ve stopě dle Podnětu na pořízení změny
ÚP HMP plochy VP Walter v k.ú. Jinonice, Praha 5, atelier FNA a Ian Bryan Architects,
listopad 2005)



rekonstrukce ulice Na Pomezí (stavba č. 9812)

Výsledky
Výsledky provedených výpočtů intenzit automobilové dopravy bez autobusů pravidelné
hromadné dopravy osob v prostoru připravované Radlické radiály jsou patrny z kartogramů –
v samostatné příloze B.15 této Dokumentace v jejích kapitolách 2.1 (jaro 2006) až 2.6
(jednotlivé stavy výstavby roku 2015).
Celoměstské kartogramy jsou v samostatné příloze B.15 Dokumentace - konkrétně
v jejích kapitolách 3.1 (jaro 2006), 3.2 – rok 2015, varianta 0, 3.3 – rok 2015, po zprovoznění
celé RR a 3.4 – rok 2015, cílový stav celoměstské komunikační sítě. Pro etapové stavy
výstavby 3 a 4 celoměstské kartogramy nejsou doloženy, protože změny intenzit na
celoměstské síti se významně neliší od stavu výstavby 2, tj. varianta 0.
Závěry
Kritickým místem při výstavbě tunelů Butovice a Jinonice, kdy Radlická ulice bude v úseku
Stodůlecká – Puchmajerova úplně vyloučena z provozu, bude uzel Karlštejnská x Klikatá x
Puchmajerova. Stav 3 je tedy teoreticky nejnepříznivější stav po dobu výstavby RR. Pro
tento stav byla vypracována hluková studie a rozptylová studie. V jednotlivých fázích
výstavby se předpokládá též zprovoznění komunikace od ul. Butovické přes plánovaný areál
vysokých škol do prostoru stanice metra Jinonice, která odlehčí uzel Karlštejnská x
Puchmajerova. Konkrétní etapizace je řešena a bude upřesněna až v rámci stupně DÚR.
Po uvedení celé RR do provozu v úseku MÚK Bucharova – MÚK Zlíchov lze očekávat
nadále silnou dopravní poptávku ve směru Karlštejnská – Klikatá – Jinonická / Peroutkova.
Pro zlepšení prostředí v oblasti Jinonic lze doporučit návrh zklidňovacích opatření (např.
přerušení průjezdu ul. Klikatou) ve vazbě na zprovoznění Radlické radiály a dopravního
propojení přes areál Walter.
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Intenzity dopravy v období výstavby
V rámci realizace stavby bude přesun materiálů a zařízení řešen po stávajících městských
komunikacích, v maximální míře budou uplatňována taková opatření, aby zásahy byly
minimalizovány a doprava byla pokud tomu stavba dovolí odstraňována v trase výstavby a
po železnici (železniční stanici Jinonice a Praha Smíchov).
Základní přístup na staveniště je po hlavních kapacitních komunikacích a to od západu po
Rozvadovské spojce, ul. Bucharově a Radlické a od východu po ul. Strakonické, Na
Zlíchově, Ke Sklárně a Křížové. Přístup k jednotlivým úsekům stavby se bude řídit
dopravními opatřeními, platnými v příslušné době. Podle situace lze využívat i rozestavěnou
vlastní trasu komunikace, zejména pro provoz nákladních automobilů se zeminou.
Po celou dobu stavby zůstane v okolí staveniště zachována veřejná doprava s tím, že
budou využívány stávající komunikace a také některé úseky nově vzniklých ostatních
komunikací, které budou v předstihu dokončeny. Tato dopravní opatření budou mít velký
počet fází o různě dlouhém trvání.
Vždy bude v maximální možné míře dbáno na zajištění dopravní obsluhy Jinonic a
Butovic MHD (autobusy), přestože hlavní zátěž v přepravních vztazích veřejné hromadné
dopravy nese v tomto území linka B pražského metra (stanice Jinonice a Butovice). Funkce
metra je dotčena pouze ztížením přístupu při stavebních pracích v okolí stanice Jinonice.
Největším objektem stavby je hlavní tunel Radlice – Zlíchov. Bude se stavět po celou
dobu stavby. Oba portály a jejich hloubené úseky jsou poměrně špatně přístupné pro
automobilovou dopravu, proto je vhodné v co největší možné míře využívat dopravu po
železnici, zejména jde o asi 0,5 mil m3 rubaniny.
Velká část staveništní dopravy při zemních pracích může probíhat uvnitř staveniště a po
rozestavěné trase a nemusí proto obtěžovat okolní městský provoz a obyvatele.
Intenzity nákladní dopravy vyvolané stavbou
Komunikace
úsek
Rozvadovská spojka
400 m před Bucharovou - Bucharova
Radlická radiála
Bucharova - křižovatka s Řeporyjskou
křiž. s Řeporyjskou - Stodůlecká
SV portál tunelu Jinonice - MÚK Jinonice
MÚK Jinonice - horní portál tunelu Radlice
Rampa I tunelu Radlice
Rampa I u dol.portálu
Strakonická
od jihu - odbočka Městského okruhu
odb. Městského okruhu - Nádražní
Městský okruh
odb.Strakonické - J portál tunelu Zlíchov
tunel Zlíchov, oba směry
S portál tun.Zlíchov - rozdvojení u t.Mrázovka
Bucharova
Úpolínová - Řeporyjská
Radlická
Řeporyjská - Stodůlecká
Stodůlecká - Tyršova škola
Tyršova škola - Puchmajerova
Puchmajerova - Holubová
Řeporyjská, Karlštejnská
Bucharova - Pod Vidoulí
Butovická
Radlická - Karlštejnská
Pod Vidoulí, Puchmajerova
Klikatá - metro Jinonice
Do areálu VŠ
Metro Jinonice - areál VŠ
Nová cesta
MÚK Jinonice - Nádraží Jinonice
Celkem
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Délka
(m)

Počet vozů za 12 hod.
těžká nákl.auta (TNA)

400

208

1300
500
390
190

151
157
167
96

120

41

290
410

56
41

100
230
1120

15
15
15

1750

41

590
790
200
1950

21
92
167
20

1190

20

470

8

510

20

420

28

100
13020

258
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Intenzity dopravy v období provozu
Provoz na hotové komunikaci zajistí propojení s ostatními místy pražské aglomerace.
Současně dojde i k napojení dálnice D5 na městský okruh ve Zlíchově.
Běžný provoz nepředpokládá vyvolání na přilehlých křižovatkách žádné zásadní konfliktní
situace. Pozitivně je hodnoceno řešení pomocí tří tunelových staveb, které neomezují
zásadně průběh jízdy tak jak je to běžné u povrchových křižovatek.
Intenzity provozu v obou směrech v r. 2015 ve variantě 1 (bez Radlické radiály)
Komunikace
úsek
Rozvadovská spojka
400 m před Bucharovou - Bucharova
Strakonická
od jihu - odbočka Městského okruhu
odb. Městského okruhu - Moulíkova
Městský okruh
odb.Strakonické - J portál tunelu Zlíchov
tunel Zlíchov, směr od severu k jihu
tunel Zlíchov, směr od jihu k severu
S portál tun.Zlíchov - rozdvojení u t.Mrázovka
Bucharova
Úpolínová - Nárožní
Nárožní - Tichnova
Tichnova - Řeporyjská
Radlická
Řeporyjská - Stará Stodůlecká
St.Stodůlecká - Butovická
Butovická - Puchmajerova
Puchmajerova - nádraží Jinonice
Nádr.Jinonice - nová propojka od Na Farkáně
Nová propojka - U kostela
U kostela - Holubová
Jeremiášova, Řeporyjská, Karlštejnská
Pod hranicí - Bucharova
Bucharova - Tichnova
Tichnova - Butovická
Butovická - Pod Vidoulí
Klikatá, Peroutkova
Pod Vidoulí - Jinonická
Jinonická - Na Vysoké
Na Vysoké - Na Farkáně
Butovická
Radlická - Pod Vidoulí
Pod Vidoulí - Karlštejnská
Pod Vidoulí, Puchmajerova
Butovická - Klikatá
Klikatá - Na Hutmance
Na Hutmance - Radlická
Na Hutmance - Metro Jinonice
Do areálu VŠ
Metro Jinonice - areál VŠ
Tichnova
Bucharova - Řeporyjská
Propojení U Waltrovky, Jinonická
Radlická - Klikatá
Klikatá - Office Park Košíře
Nová propojka Na Farkáně
Peroutkova - Radlická
Celkem

Délka
(m)

OA

Počet vozů za 24 hod.
LNA

TNA

400

37430

860

410

290
1410

124690
34670

4920
960

1990
270

100
230
230
1120

87200
45680
41520
87200

3850
2050
1800
3850

1650
870
780
1650

440
910
400

38350
20060
11430

1050
420
230

500
220
140

230
660
820
300
710
390
430

23650
23790
21590
24510
25260
24460
25160

430
900
960
1100
1130
1210
1210

220
210
250
390
410
430
430

900
430
250
510

28280
8810
17730
13980

800
180
380
340

220
110
190
180

940
300
300

17420
8740
13080

360
240
450

120
20
70

130
340

7000
2480

160
90

40
30

470
320
230
190

4520
3610
1120
3340

70
100
40
90

10
90
40
70

420

4320

110

70

370

9120

210

70

760
330

2300
14350

70
360

30
90

590
16620

7800

260

40

Pozn.: OA - osobní auta, LNA - lehká nákladní auta (do 3,5 t), TNA - těžká nákladní auta a autobusy
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Intenzity provozu v r. 2015 ve variantě 2 (Radlická radiála ve stavbě)
Komunikace
úsek
Rozvadovská spojka
400 m před Bucharovou - Bucharova
Strakonická
od jihu - odbočka Městského okruhu
odb. Městského okruhu - Moulíkova
Městský okruh
odb.Strakonické - J portál tunelu Zlíchov
tunel Zlíchov, směr od severu k jihu
tunel Zlíchov, směr od jihu k severu
S portál tun.Zlíchov - rozdvojení u t.Mrázovka
Bucharova
Úpolínová - Nárožní
Nárožní - Tichnova
Tichnova - Řeporyjská
Radlická
Řeporyjská - Stará Stodůlecká
St.Stodůlecká - areál STŠ
Puchmajerova - nádraží Jinonice
Nádr.Jinonice - nová propojka od Na Farkáně
Nová propojka - U kostela
U kostela - Holubová
Jeremiášova, Řeporyjská, Karlštejnská
Pod hranicí - Bucharova
Bucharova - Tichnova
Tichnova - Butovická
Butovická - Pod Vidoulí
Klikatá, Peroutkova
Pod Vidoulí - Jinonická
Jinonická - Na Vysoké
Na Vysoké - Na Farkáně
Novoveská, Stodůlecká,Butovická
Radlická - Pod Vidoulí
Pod Vidoulí - Karlštejnská
Pod Vidoulí, Puchmajerova
Butovická - Klikatá
Klikatá - Na Hutmance
Na Hutmance - Radlická
Tichnova
Bucharova - Řeporyjská
Propojení U Waltrovky, Jinonická
Radlická - Klikatá
Klikatá - Office Park Košíře
Nová propojka Na Farkáně
Peroutkova - Radlická
Celkem

Délka
(m)

OA

Počet vozů za 24 hod.
LNA

TNA

400

36310

790

400

290
1410

123690
34670

4910
960

2000
270

100
230
230
1120

86390
45460
40930
86390

3850
2060
1790
3850

1660
880
780
1660

440
910
400

40860
18920
9910

1140
380
190

500
200
100

230
160
300
710
390
430

14230
13440
17830
18970
22830
23850

420
540
860
910
1120
1190

50
120
410
420
450
460

900
430
250
510

24520
15080
23540
16250

680
380
620
510

200
240
340
340

940
300
300

17930
9810
12790

400
270
440

70
20
70

1110
340

13440
5830

540
150

120
20

470
320
230

17930
17560
17830

660
850
860

110
390
410

370

8000

200

100

760
330

1920
12510

50
310

30
80

590
15670

5360

200

40

Pozn.: OA - osobní auta, LNA - lehká nákladní auta (do 3,5 t), TNA - těžká nákladní auta a autobusy
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Intenzity provozu v r. 2015 ve variantě 3 (Radlická radiála v provozu)
Komunikace
úsek
Rozvadovská spojka
400 m před Bucharovou - Bucharova
Radlická radiála
Bucharova - křižovatka s Řeporyjskou
křiž. s Řeporyjskou - Stodůlecká
Stodůlecká - JZ portál tunelu Butovice
tunel Butovice, směr od SV na JZ
tunel Butovice, směr od JZ na SV
SV portál tun.Butovice - JZ portál tun.Jinonice
tunel Jinonice, směr od SV na JZ
tunel Jinonice, směr od JZ na SV
SV portál tunelu Jinonice - Puchmajerova
Puchmajerova - MÚK Jinonice
MÚK Jinonice - horní portál tunelu Radlice
Tunel Radlice
klesací, horní portál - rozdvojení
klesací, rozdvojení - portál rampy I
klesací, rozdvojení - do tunelu Zlíchov
stoupací, z tunelu Zlíchov - rozdvojení
stoupací, portál rampy J - rozdvojení
stoupací, rozdvojení - horní portál
Rampa I
Strakonická
od jihu - odbočka Městského okruhu
odb. Městského okruhu - Moulíkova
Městský okruh
odb.Strakonické - J portál tunelu Zlíchov
tunel Zlíchov, od severu k připoj.Radl.radiály
tunel Zlíchov, připoj.Radl.radiály - J portál
tunel Zlíchov, směr od jihu k severu
S portál tun.Zlíchov - rozdvojení u t.Mrázovka
Bucharova
Úpolínová - Nárožní
Nárožní - Tichnova
Tichnova - Řeporyjská
Radlická
Řeporyjská - Stará Stodůlecká
St.Stodůlecká - areál STŠ
Puchmajerova - nádraží Jinonice
Nádr.Jinonice - nová propojka od Na Farkáně
Nová propojka - U kostela
U kostela - Holubová
Jeremiášova, Řeporyjská, Karlštejnská
Pod hranicí - Bucharova
Bucharova - Radlická radiála
Radlická radiála - Butovická
Butovická - Pod Vidoulí
Klikatá, Peroutkova
Pod Vidoulí - Jinonická
Jinonická - Na Vysoké
Na Vysoké - Na Farkáně
Novoveská
Radlická - Stodůlecká
Pod Vidoulí, Puchmajerova
Butovická - Klikatá
Klikatá - Na Hutmance
Na Hutmance - Radlická
Na Hutmance - Metro Jinonice
Do areálu VŠ
Metro Jinonice - areál VŠ
Propojení U Waltrovky, Jinonická
Radlická radiála - Klikatá
Klikatá - Office Park Košíře
Nová propojka Na Farkáně
Peroutkova - Radlická
Celkem

Délka
(m)

OA

Počet vozů za 24 hod.
LNA

TNA

400

63770

3650

1380

1300
500
130
340
340
220
310
310
200
100
280

55130
69320
65350
31630
33720
65350
31630
33720
65350
60770
64980

3680
4850
4750
2330
2420
4750
2330
2420
4750
4680
5190

1490
1730
1700
840
860
1700
840
860
1700
1650
1830

1900
260
300
440
200
1930
120

32450
8690
23760
22420
10110
32530
8690

2640
610
2020
1870
670
2550
610

910
200
720
710
220
920
200

290
1410

142100
33720

7330
920

2870
260

100
120
110
230
1120

104780
30850
54610
27750
58600

6280
1270
3290
1120
2390

2540
580
1300
530
1110

440
910
400

30140
6350
7440

580
30
50

380
20
10

230
160
300
710
390
430

5170
2600
11680
16030
10740
11570

110
90
350
330
260
260

20
10
170
140
100
70

900
310
370
510

27780
29650
15000
11260

1130
1270
320
150

290
280
180
90

940
300
300

11090
5740
8780

150
140
250

60
20
70

570

2600

90

10

470
320
230
190

1670
4030
940
2760

30
110
40
90

0
60
20
50

420

4600

190

110

1050
330

3210
10610

140
310

50
80

590
21420

7000

230

70

Pozn.: OA - osobní auta, LNA - lehká nákladní auta (do 3,5 t), TNA - těžká nákladní auta a autobusy
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B.II.4.2 Nároky na jinou infrastrukturu
V zájmovém území nevzniknou nároky na budování jiné infrastruktury, než napojení na
rozvod elektrické energie, plyn, teplo, rozvod vody, napojení na městskou kanalizaci a
napojení na komunikační síť. Respektive případné nároky nejsou vázány na zprovoznění
RR, ale na nově navrhované urbanistické řešení rozsáhlejšího území.
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B.III ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1 Ovzduší
V souvislosti s plánovanou výstavbou Radlické radiály byla zpracována rozptylová studie.
Zpráva byla zpracována v r. 2006. Vzhledem k tomu, že nedošlo k zásadním změnám trasy i
jednotlivých stavebních objektů, není nutné studie přepracovat.
V následujícím jsou nejprve uvedeny výsledky vedení trasy při alternativě
MÚK
Řeporyjská - varianta A (Radlická radiála vedena po mostě, okružní křížení na úrovni terénu)
– příloha č. B.1, v další části je rozptylová studie zaměřena na porovnání alternativního
řešení této křižovatky – varianta B (Radlická radiála povede v prostoru křižovatky v mělkém
zářezu a okružní křížení bude orientováno nad ní na mostě) – příloha č. B.2. Současně
příloha č. B.3 obsahuje informace o emisích znečišťujících látek ze stavby a dopravy.Tato
práce byla vyvolána připomínkami orgánů státní správy i občany.
Pozn.: Označení křižovatky je jak ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, tak i při řešení jednotlivých problémových
okruhů označeno buď MÚK Nové Butovice nebo MÚK Řeporyjská. Podotýkáme, že se jedná neustále o stejné vedení trasy RR
a její křížení s ul. Řeporyjská. Tímto žádáme, aby tyto názvy byly respektovány a MÚK Nové Butovice bylo chápáno jako MÚK
Řeporyjská, která je takto jmenována v dalších fázích projektové přípravy.

Na západním konci bude RR navazovat na dálnici D5, na východě po průchodu
Radlickým tunelem vyústí do levobřežní vltavské komunikace. Studie obsahuje výpočet
maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací NO2, NOx, prachu - PM10, CO
a benzenu způsobených v oblasti Radlic, Jinonic, Butovic a na nábřeží Vltavy automobilovým
provozem po plánované nové radiále a po stávajících nejdůležitějších komunikacích v těchto
pražských čtvrtích. Výpočet byl proveden pro předpokládaný stav v r. 2015 ve 3 variantách:


Varianta 1 nulová pro stav bez Radlické radiály



Varianta 2 pro stav v období výstavby Radlické radiály



Varianta 3 pro stav, kdy bude celá radiála v provozu

Výpočet je proveden metodikou SYMOS upravenou podle nových postupů zohledňujících
požadavky nové legislativy týkající se ochrany ovzduší.
Vypočtené znečištění ovzduší z dopravy se týká pouze dopravy po níže uvedených
úsecích komunikací, nikoliv dopravy na ostatních silnicích ani jiných zdrojů znečištění.

B.III.1.1 Emise znečišťujících látek z provozu stavby
Vstupní údaje
Komunikace zahrnuté do výpočtu a intenzity dopravy
Úsek Radlické radiály, pro který se provádí výpočet, začíná na severním okraji sídliště
Nové Butovice na křižovatce s Bucharovou ulicí, kde navazuje na dálnici D5. Odtud vede k
východu a JV kolem stanice metra Nové Butovice do Jinonic, odkud pokračuje k východu a
SV v trase stávající Radlické ulice mezi Jinonicemi a Starými Butovicemi. Vlastní těleso
komunikace je však vedené níže, takže v tomto úseku prochází dvěma krátkými tunely
označenými jako tunel Butovice a tunel Jinonice. Za terénním předělem se od stávající trasy
Radlické ulice odklání na východ a v klesání prochází jižně od nádraží Jinonice, kde bude
postavena mimoúrovňová křižovatka. Asi 200 m za touto křižovatkou se zanořuje do Radlického tunelu dlouhého zhruba 2200 m, který vyúsťuje až na Zlíchově, částečně do pobřežní
komunikace a částečně do tunelu Zlíchov na pobřežní komunikaci.
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Celý tento úsek Radlické radiály měří přibližně 5480 m. Do výpočtu byl zahrnutý navíc i
400 m dlouhý úsek Rozvadovské spojky západně od křižovatky s Bucharovou ulicí.
Do výpočtu znečištění ovzduší z provozu motorových vozidel byly kromě Radlické radiály
zahrnuté komunikace s intenzivnějším provozem ve sledovaném území:
1. Strakonická od konce křižovatky u Branického mostu po Moulíkovu ulici.
2. Městský okruh od odbočky od Strakonické přes Zlíchovský tunel po rozdvojení před
tunelem Mrázovka
3. Bucharova od Úpolínové po Řeporyjskou
4. Radlická od Řeporyjské po Puchmajerovu (ve var.1 a 2) a ve všech variantách dále po
Holubovou
5. Jeremiášova, Řeporyjská, Karlštejnská, Klikatá a Peroutkova od ulice Pod hranicí po ulici
Na Farkáně III
6. Novoveská, Stodůlecká a Butovická od Radlické po Karlštejnskou
7. Pod Vidoulí a Puchmajerova od Butovické po Radlickou
8. Tichnova od Bucharovy po Řeporyjskou
9. Nové přemostění nádraží Jinonice, silnice skrz Waltrovku a Jinonická od MÚK Jinonice
po Office Park Košíře
10. Nová propojka Peroutkova - U slévárny - Radlická
Údaje o celkové intenzitě provozu ve všech 3 variantách v r. 2015 na radiále i na dalších
do výpočtu zahrnutých komunikacích byly získané z práce [1]. Varianta 1 (bez radiály)
odpovídá stavu 2 v práci [1], varianta 2 (radiála ve stavbě) odpovídá stavu 3 a varianta 3
(radiála v provozu) odpovídá stavu 5 z práce [1]. Intenzita dopravy je zde uvedena ve
skladbě "Všechna vozidla" (C), "Pomalá vozidla" (P) a "Těžká vozidla" (T).
Intenzity provozu jednotlivých druhů vozidel jsou obsažené v tabulce v kapitole č. B.II.4.1
v jednotkách počet vozů za 24 hodin. Na povrchových komunikacích jde o součet intenzit
dopravy v obou směrech. V tunelech byly do výpočtu zahrnuté směrově oddělené intenzity
dopravy, protože tunely mají pro každý směr samostatný tubus.
Při výpočtu koncentrací znečišťujících látek způsobených emisemi z uvedených silnic se
bralo v úvahu rozložení intenzity dopravy během dne. Podle [2 – literatura přiložené zprávy o
rozptylové studii] se den dá z dopravního hlediska rozdělit na 4 fáze:

Období dne
Špička
Den
Ráno, večer
Noc

Trvání (hod.)
4
8
4
8

Počet vozů za hodinu v % celkového denního počtu vozů
7
6
4
1

Pro každý úsek dne byl provedený samostatný výpočet. Maximální krátkodobé
koncentrace znečišťujících látek byly určené ze špičkové intenzity dopravy (s výjimkou
horního portálu tunelu Radlice - viz dále). V dopravní špičce se předpokládá, že za hodinu
projede komunikací 7 % celkového denního množství aut, což je 1,68-krát více než hodinový
průměr počítaný z denního množství. Roční průměrné koncentrace byly počítané z průměrné
intenzity dopravy za celý den.
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Tunely na silnicích a jejich větrání
Tunely Butovice, Jinonice a Radlice budou za běžného provozu větrané pouze pístovým
efektem vozidel, vzduchotechnika zde bude v provozu pouze při haváriích. Tunel Radlice ve
směru dolů na Zlíchov a Radlice bude rovněž větraný pouze pístovým efektem vozidel a
všechny emise z něj budou vycházet částečně portálem u rampy I, částečně do tunelu
Zlíchov. Stoupací tunel Radlice bude větraný buď pístovým efektem vozidel přes horní portál,
nebo v případě silného provozu pomocí vzduchotechniky, která bude emise vypouštět
vzduchotechnickým komínem u horního portálu.
Tunel Butovice bude mít v obou směrech délku 299 m, každou ze 2 tunelových trub
povedou 2 jízdní pruhy, předpokládaná šířka tunelů bude 10,2 m a výška v ose proměnná
5,9-6,6 m.
Niveleta směrem od západu do tunelu klesá sklonem -4,85 %, v tunelu stoupá +1,5 %
v délce 190 m; na výjezdu stoupá + 3,0 %. V tunelu samotném jsou údolnicové zakružovací
oblouky o R = 2 500 m.
Předpokládá se, že pístový efekt jedoucích vozidel vytvoří v tunelech proud vzduchu o
rychlosti 2 m/s souhlasný se směrem jízdy. Emise z tunelu pro směr od JZ k SV tak budou
vycházet SV portálem a emise z tunelu pro směr od SV k JZ budou vycházet JZ portálem.
Tunel Jinonice bude mít v obou směrech délku 299 m. Tunelová trouba směr Zlíchov
bude dvoupruhová, tunelová trouba směr JZM bude třípruhová, v celé délce v celé délce
bude rozšířena o připojovací pruh z MÚK Jinonice. Šířka tunelových trub bude 13,9 m pro
třípruhový TT, resp. 10,2 m pro dvoupruhový TT. Výška tunelových trub bude proměnná 5,1
m, resp. 6,8 m; u východního portálu je výška stlačena pro zajištění přejezdu komunikace H
přes tunel. Niveleta směrem k západu do tunelu stoupá sklonem +3,0 % a následně klesá
sklonem 2,4 %. V tunelu samotném je vrcholový zakružovací oblouk R = 3 200 m. Poblíž
středu tunelu bude vozovka asi o 3,3 m výše než u JZ portálu. Předpokládá se, že pístový
efekt jedoucích vozidel vytvoří v tunelech proud vzduchu o rychlosti 2 m/s souhlasný se
směrem jízdy. Emise z tunelu pro směr od JZ k SV tak budou vycházet SV portálem a emise
z tunelu pro směr od SV k JZ budou vycházet JZ portálem.
Oba tunely (Jinonice a Butovice) budou mít v každé tunelové troubě umístěnu dvojici
proudových ventilátorů ve vzdálenosti 35 – 45 m od výjezdového portálu tunelu, jejich funkce
se předpokládá při mimořádných stavech v tunelu nebo při kongesci.
Tunel Radlice bude mít rovněž pro každý směr dopravy samostatnou tunelovou troubu.
Jižním, sestupným tunelem (od JZM na Zlíchov) povedou 2 jízdní pruhy a bude široký 9,8 m
a výška bude 5,4 m v ražené části se vzduchotechnickým kanálem a 7,5 m v hloubené části
u západního portálu. Severním, vzestupným tunelem (od Zlíchova na JZM) povedou 3 jízdní
pruhy a bude široký 13,6 m a výška bude 5,6 m v ražené části se vzduchotechnickým
kanálem a 8,2 m v hloubené části u západního portálu.
Jižní tunel se bude ve vzdálenosti 1 630 m od západního portálu rozšiřovat na třípruhový
tunel na délku 216 m pro možnost realizace odbočovacího pruhu do rampy I a následně
rozdvojovat na samostatné tunely křižovatkových ramp. Rampa H ve směru na
Barrandovský most se napojí do tunelu Zlíchov, rampa I ve směru na Smíchov se napojí na
MO u mostu přes Jinonickou trať. Délka tunelového úseku rampy H je cca 274 m, délka
tunelového úseku rampy I je 219 m. V jižním tunelu ve směru jízdy od západu na východ
bude od horního portálu do rozdvojení niveleta klesat se sklony -4,66 %, -4,85 % a – 3,0 %.
V tunelu rampy H niveleta klesá -3,0 % a – 4,89%, v tunelu rampy I niveleta nejprve klesá ve
sklonu – 2,47% a následně stoupá sklonem +5,0 %, protože za portálem musí mostem přejít
přes trať Praha Smíchov – Hostivice a MO. Podle [2] bude klesacím tunelem procházet
350 m3/s větracího vzduchu, z něhož 70 % půjde do tunelu směřujícího do tunelu Zlíchov a
30 % do portálu na rampu I. Ve stejném poměru se rozdělí i emise znečišťujících látek
vznikající v tunelu před rozdvojením.
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Severní tunel Radlice bude začínat dvěma samostatnými tunely na rampách G a J.
Rampa J přivádí dopravu z Městského okruhu od Smíchova, délka tunelového úseku rampy
J je 144 m a její niveleta je určena podchodem pod tratí a je údolnicovém oblouku R 1 500m,
který vychází z klesání -6,25 % před portálem a stoupáním +5,2 % v napojení na severní
tunel. Rampa G začíná v tunelu Zlíchov, kde se odpojí od městského okruhu ve směru od
Barrandovského mostu. Niveleta rampy je určena podchodem pod městským okruhem,
niveleta nejprve klesá sklonem – 4,5 % a následně stoupá sklonem +4,8 %, délka
tunelového úseku rampy G je 369,5 m. Do větve G tunelu Zlíchov započteme i část tunelu
Zlíchov ze které auta pojedou do tunelu Radlice, protože do tunelu Radlice budou vtahovány
emise i z části tunelu Zlíchov. Samotný severní tunel je od spojení ramp G a J k západnímu
portálu dlouhý 1 861 m, jeho niveleta po celé délce stoupá sklonem +4,8 %.
Všechny tunely ramp budou dvoupruhové, jednosměrné dimenzí obdobných jižnímu
tunelu. Podle [2] bude stoupacím tunelem procházet téměř 430 m3/s vzduchu.
Vypouštění vzduchu ze stoupacího tunelu bude záviset na využívání strojovny
vzduchotechniky. Při nízké intenzitě provozu postačí k větrání pístový efekt jedoucích vozidel
a veškerý vzduch bude vypouštěný horním portálem. Při vysoké intenzitě provozu nebo za
situace kongescí v tunelu, kdy by pístový efekt nestačil na dostatečné větrání, bude v
provozu strojovna vzduchotechniky, která bude odvádět 70 % vzduchu (a tedy i emisí) do
vzduchotechnického komína, který bude stát nad tunely ve vzdálenosti 165 m od horního
portálu. Navržená výška komína je 15 m, výstupní rychlost vzduchu bude 15 m/s. Zbytek
vzduchu (a tedy i emisí), tj. 30 %, bude odcházet horním portálem (viz [2]). Protože vypouštění znečištěného vzduchu z tunelu buď portálem nebo vzduchotechnickým komínem má
velký vliv na imise v okolí portálu, bylo nutné rozhodnout, po jakou dobu za den bude pro
účely výpočtu imisí strojovna využívána. Po poradě na odboru ŽP magistrátu hl.m. Prahy byl
přijatý předpoklad, že strojovna bude v provozu (a tedy 70 % emisí z tunelu půjde komínem)
pouze v době dopravní špičky, tj. 4 hodiny za den. V ostatní době budou všechny emise ze
stoupacího tunelu vycházet horním portálem.
Tunel Zlíchov má v obou směrech délku 230 m, u jeho jižního portálu povedou v obou
tunelech 3 pruhy vozovky, u severního portálu 2 pruhy vozovky. Šířka portálů bude tedy na
jižní straně 13,5 m, na severní straně 10,5 m, výška bude na obou stranách 5,5 m. Ve směru
od jihu k severu v obou tunelech nejprve vozovka v délce 100 m klesá se sklonem -1,4 %, na
konci v délce asi 110 m stoupá se sklonem kolem +4,5 % a mezitím existuje přechodový
úsek. Do tunelu od severu k jihu bude zaústěná větev klesacího tunelu Radlice, z tunelu od
jihu k severu se bude odpojovat větev stoupacího tunelu Radlice. U severního portálu se
počítá opět s proudem vzduchu 2 m/s vyvolaným pístovým efektem jedoucích vozidel, u
jižního portálu je nutné přičíst vzduch přicházející z části klesacího tunelu Radlice. Emise z
jižního portálu tunelu tedy budou součtem emisí z tunelové části Městského okruhu a části
emisí z klesacího tunelu Radlice. Emise ze severního portálu budou dané pouze provozem v
tunelové části Městského okruhu, protože emise z části vozidel směřující do stoupacího
tunelu Radlice jsou připočtené do stoupacího tunelu Radlice.
Emise z provozu motorových vozidel
Emise NOx, prachu - PM10, CO a benzenu z automobilového provozu byly vypočtené na
základě intenzit provozu jednotlivých druhů vozidel a délky jednotlivých úseků komunikací
pomocí programu MEFA 06 vytvořeného firmou ATEM. Program MEFA 06 umožňuje
výpočet emisí 15 znečišťujících látek z libovolného množství úseků silnic, pokud je pro každý
úsek zadána délka, podélný sklon, rychlost vozidel, plynulost dopravy a počet osobních,
lehkých nákladních, těžkých nákladních aut a autobusů za den. Přitom je počítáno s
dynamickou skladbou vozového parku pro zvolený výpočtový rok a typ silnice, tj. s tím, jaké
procento z určitého druhu vozidel splňuje jaké emisní normy a jakým procentem se taková
vozidla podílejí na provozu. Navíc je možné zvolit směrově rozlišená nebo nerozlišená data o
intenzitě dopravy. Plynulost dopravy se podle programu MEFA 06 určuje tak, že plynulému
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provozu na silnicích v extravilánu odpovídá hodnota 1, pro plynulý provoz ve městě, kdy
vozidla občas zastavují na křižovatkách je zadávána hodnota 2 – 3. Při popojíždějící koloně
vozidel (režim Stop & Go) je třeba použít hodnotu plynulosti 8 – 9, ve výjimečných případech
až 10.
Pro výpočet emisí v této studii byl zvolený výpočtový rok 2015 a skladba vozového parku
odpovídala Praze. Mimo tunely byla použita směrově nerozlišená data o intenzitě dopravy.
Rychlost jízdy na Rozvadovské spojce a Radlické radiále od západu po MÚK Řeporyjská
byla zvolena 100 km/h a plynulost dopravy na stupni 1, na zbytku Radlické radiály 80 km/h a
plynulost 2, na většině ostatních silnic rychlost 50 km/h a plynulost 2, pouze na silnicích
uvnitř husté zástavby v Jinonicích a Radlicích rychlost 40 km/h a plynulost 3. V tunelech na
Radlické radiále byla zvolena rychlost 80 km/h, v tunelu Zlíchov 60 km/h a ve všech tunelech
plynulost dopravy na stupni 2.
Pouze pro ilustraci zde uvádíme hodnoty emisních faktorů vypočtených programem
MEFA 06 pro rok 2015, emisní úroveň EURO4, plynulost dopravy 2, sklon vozovky 0 a
rychlost 60 km/h. Hodnoty jsou v g/km jízdy.
OA benzín
OA diesel
LNA diesel
TNA diesel
BUS diesel

NOx
0,1297
0,2241
0,2430
1,4718
3,0524

CO
0,3155
0,1607
0,2423
2,6425
3,0247

prach - PM10
0,0007
0,0233
0,0354
0,0678
0,0673

benzen
0,0021
0,0005
0,0013
0,0071
0,0107

Je třeba zdůraznit, že tyto emisní faktory se mohou v širokém rozmezí měnit v závislosti
na emisní úrovni, rychlosti a plynulosti dopravy a sklonu silnice. Zejména u starších aut
nesplňujících emisní úroveň EURO4 mohou být emisí faktory podstatně vyšší.
Protože z motorů aut jsou emitovány pouze velmi malé prašné částice, lze všechny emise
prachu považovat za emise frakce PM10, tj. za emise částic s rozměrem pod 10 µm.
Varianta B a porovnání s variantou A vedení křižovatky MÚK Řeporyjská
Studie navazuje na rozptylovou studii ze září 2006. Týká se variantního řešení
mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Nové Butovice, která bude postavena v místě křížení
Radlické radiály s Řeporyjskou ulicí (viz příloha č. B.2). Studie obsahuje výpočet maximálních krátkodobých a průměrných ročních koncentrací NO2, NOx, prachu - PM10, CO a
benzenu způsobených v Jinonicích, východní části Nových Butovic a v oblasti mezi nimi
automobilovým provozem po plánované nové radiále a po stávajících nejdůležitějších
komunikacích v této části Prahy. Výpočet byl proveden pro předpokládaný stav v r.2015 ve 2
variantách:
1. Varianta A, ve které Radlická radiála povede v prostoru MÚK N. Butovice po mostě a
okružní křížení (rondel) bude na úrovni terénu
2. Varianta B, ve které Radlická radiála povede v prostoru MÚK N. Butovice v mělkém
zářezu a okružní křížení (rondel) bude nad ní na mostě.
Intenzity dopravy v obou variantách odpovídají po zprovoznění celé Radlické radily, tj.
variantě 3 z předcházející studie viz příloha č. 1A,2B Dokumentace.
Výpočet je proveden metodikou SYMOS upravenou podle nových postupů zohledňujících
požadavky nové legislativy týkající se ochrany ovzduší. Vypočtené znečištění ovzduší
z dopravy se týká pouze dopravy po níže uvedených úsecích komunikací, nikoliv dopravy na
ostatních silnicích ani jiných zdrojů znečištění.
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Veškeré vstupní údaje zahrnuté do výpočtu jsou prezentovány příloze B.2 stejně jako
metodika výpočet včetně zjištěných výsledků.
Shrnujeme:
Bilance emisí
Ze vstupních údajů vyplývají následující hodnoty emisí znečišťujících látek:

1 - Radlická radiála kromě tunelů
2 - Portály tunelů
3 - Komín tunelu Radlice
4 - Strakonická, Městský okruh
5 - Ostatní komunikace
6 - MÚK Nové Butovice
Celkem

Roční úhrn emisí NOx (t/r)
Varianta A
Varianta B
52,32
50,68
58,89
58,89
8,66
8,66
50,46
50,46
37,46
37,91
3,26
4,01
211,05
210,62

1 - Radlická radiála kromě tunelů
2 - Portály tunelů
3 - Komín tunelu Radlice
4 - Strakonická, Městský okruh
5 - Ostatní komunikace
6 - MÚK Nové Butovice
Celkem

Roční úhrn emisí prachu - PM10 (t/r)
Varianta A
Varianta B
1,992
1,906
2,611
2,611
0,326
0,326
1,747
1,747
1,297
1,320
0,123
0,155
8,095
8,065

1 - Radlická radiála kromě tunelů
2 - Portály tunelů
3 - Komín tunelu Radlice
4 - Strakonická, Městský okruh
5 - Ostatní komunikace
6 - MÚK Nové Butovice
Celkem

Roční úhrn emisí CO (t/r)
Varianta A
Varianta B
46,64
44,53
60,57
60,57
8,13
8,13
48,97
48,97
51,60
52,65
5,49
6,67
221,40
221,52

1 - Radlická radiála kromě tunelů
2 - Portály tunelů
3 - Komín tunelu Radlice
4 - Strakonická, Městský okruh
5 - Ostatní komunikace
6 - MÚK Nové Butovice
Celkem

Roční úhrn emisí benzenu (t/r)
Varianta A
Varianta B
0,804
0,775
1,034
1,034
0,097
0,097
0,817
0,817
0,946
0,971
0,125
0,152
3,823
3,846

Z tabulek vyplývá, že varianty A (radiála na mostě) a B (rondel na mostě) jsou z hlediska
emisí téměř rovnocenné. Emise ze samotné Radlické radiály jsou ve variantě A o něco vyšší
než ve variantě B proto, že v důsledku vedení radiály po mostě má radiála vyšší podélný
sklon JV od MÚK N. Butovice a motory aut musí pracovat na vyšší výkon. To samé, ale
opačně platí pro ostatní silnice, mezi které byla započítána Řeporyjská a pro MÚK N.
Butovice, pod kterou patří nájezdy a sjezdy z rondelu na radiálu. V případě varianty B má
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Řeporyjská v okolí rondelu i rampy MÚK N. Butovice vyšší podélný sklon než ve variantě A,
a proto jsou zde emise vyšší, navíc JV rampy MÚK N. Butovice jsou delší.
V součtu všech emisí se uvedené rozdíly téměř vyrovnávají. V případě NOx a prachu PM10, kde je závislost emisí na sklonu silnice vyšší, převládá snížení emisí ve var.B oproti
var.A přímo na radiále, protože je zde podstatně silnější provoz než na Řeporyjské a
rampách. V důsledku toho jsou celkové emise ve var.B nepatrně nižší. V případě CO a
benzenu, kde je závislost emisí na sklonu silnice nižší, převládá větší délka ramp i SV části
Řeporyjské ve srovnání s variantou A a celkové emise jsou ve variantě B naopak nepatrně
vyšší. Uvedené rozdíly jsou však tak nízké (nejvýše kolem 0,5 %), že nemají žádný praktický
význam.
Přímé emise NO2 tvoří podle předpokladu 10 % emisí NOx, ale vzhledem ke konverzi NO
na NO2 bude vliv NO2 vyšší, než by odpovídalo jeho přímým emisím.
Výsledky výpočtu platné pro všechny znečišťující látky
Ve všech referenčních bodech platí, že k nejvyšším přízemním krátkodobým
koncentracím znečišťujících látek z automobilového provozu bude docházet při špatných
rozptylových podmínkách za silných inverzí a slabého větru. S rostoucí rychlostí větru
vypočtené koncentrace klesají, za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace nižší
než při inverzích. V případě NO2 nedosahují koncentrace v blízkosti komunikací za inverzí
tak vysokých hodnot, protože vzhledem ke krátké vzdálenosti od zdroje a pomalé konverzi
NO na NO2 za inverzí se za těchto podmínek nestačí vytvořit dostatečné množství NO2.
Maxima krátkodobých koncentrací však nejsou nejlepší charakteristikou znečištění
ovzduší daného místa, protože nedávají žádnou informaci o četnosti výskytu těchto hodnot.
Ta závisí zejména na četnosti výskytu inverzí a na větrné růžici. Ve skutečnosti se nejvyšší
koncentrace vyskytují jen po krátký čas několika hodin nebo desítek hodin během roku.
Navíc jsou maxima více ovlivněná konfigurací zvolených elementů silnic a proto je přesnost
jejich výpočtu nižší.
Lepší charakteristikou je průměrná roční koncentrace, která obsahuje i vliv větrné růžice a
tedy i vliv četnosti výskytu krátkodobých koncentrací. Kromě toho je méně ovlivněna
náhodnými skutečnostmi, takže přesnost jejího výpočtu je vyšší. Proto může být spíše považována za míru znečištění ovzduší v daném bodě.
Vypočtené znečištění ovzduší NO2
(viz tabulky na str.29 - 35 a obr.3 – 6 příloha B.2)
K nejvyšším krátkodobým koncentracím NO2 35 - 45 µg/m3 bude docházet v obou
variantách v těsné blízkosti Radlické radiály. Ve variantě B budou maxima podél radiály o 1 3 µg/m3 nižší, jihovýchodně od MÚK N. Butovice, kde ve variantě A radiála prudčeji stupá na
most přes rondel, mohou být ve variantě B maxima nižší až o 6 - 10 µg/m3. Na ostatním
sledovaném území budou rozdíly mezi variantami z hlediska krátkodobých maxim
zanedbatelné. Maxima zde budou dosahovat 20 - 25 µg/m3, přičemž hodnoty kolem
25 µg/m3 se budou vyskytovat v blízkosti ostatních hlavních silnic (Jeremiášova, Řeporyjská,
Karlštejnská, Radlická). Nejvyšší vypočtené hodnoty maxim 50 - 100 µg/m3 na radiále na JZ
okraji sledovaného území jsou způsobené emisemi z portálu tunelu Butovice. V žádném
sledovaném místě nedojde k překročení imisního limitu 200 µg/m3 pro krátkodobá maxima
koncentrací NO2.
Průměrné roční koncentrace NO2 způsobené silnicemi zahrnutými do výpočtu vystoupí na
nejvyšší hodnoty 2,2 - 2,8 µg/m3 rovněž podél Radlické radiály (v těsné blízkosti tunelu
Butovice dosáhnou až 9 µg/m3), podél Řeporyjské dosáhnou 1,5 - 2 µg/m3 a na ostatním
území většinou jen 1 - 1,5 µg/m3. Rozdíly mezi variantami A a B jsou na většině sledovaného
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území nepatrné a činí jen několik málo setin µg/m3. Pouze na radiále JV od rondelu MÚK N.
Butovice jsou ve variantě B roční průměry o 0,1 - 0,3 µg/m3 nižší než ve variantě A, protože
ve variantě B zde má radiála nižší stoupání. Až o 0,1 µg/m3 jsou ve variantě B roční průměry
vyšší v blízkém SV okolí rondelu, protože na rozdíl od var.A Řeporyjská vyúsťuje na rondel
právě v těchto místech a má vyšší podélný sklon. Imisní limit 40 µg/m3 pro průměrné roční
koncentrace NO2 nebude nikde ani zdaleka dosažený.
Emise z MÚK N. Butovice se podílejí na vypočtených ročních průmětech koncentrací NO2
většinou jen z 5 - 10 %, pouze na rondelu MÚK N. Butovice může jejich podíl dosáhnout až
20 %.
Vypočtené znečištění ovzduší NOx
(viz tabulky na str.36 - 42 a obr.7 – 8 příloha č. B.2)
Maxima krátkodobých koncentrací NOx dosáhnou na většině sledovaného území 150 200 µg/m3, v těsné blízkosti Radlické radiály ve variantě A 330 - 440 µg/m3, ve variantě B
300 - 400 µg/m3. Tato maxima však není s čím srovnat, protože imisní limit pro krátkodobé
koncentrace NOx byl zrušen.
Průměrné roční koncentrace NOx vystoupí v těsné blízkosti Radlické radiály v obou
variantách SZ od MÚK N. Butovice na 18 µg/m3, JV od MÚK N. Butovice na 20 - 25 µg/m3.
Podél Řeporyjské dosáhnou 15 - 20 µg/m3, na Bucharově, Jeremiášově, Radlické a
Karlštejnské kolem 10 µg/m3 a jinde se budou pohybovat od 5 do 10 µg/m3. Podstatnější
rozdíly mezi variantami jsou patrné pouze na radiále JV od rondelu MÚK N. Butovice, kde
budou ve var.A roční průměry koncentrací NOx o 1 - 3 µg/m3 vyšší než ve var.B, protože
radiála má ve var.A v tomto úseku vyšší stoupání. Severovýchodně od rondelu budou roční
průměry o několik desetin až 1 µg/m3 vyšší naopak ve variantě B, protože tudy povede
nájezd z Řeporyjské na rondel, který je v této variantě delší a má větší stoupání než ve
var.A. V jiných místech jsou rozdíly mezi variantami tak malé, že nemají žádný praktický
význam. V okolí MÚK nebude docházet vlivem emisí ze sledovaných silnic k překračování
imisního limitu 30 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci NOx. Ten může být překročený
pouze v blízkosti portálu tunelu Butovice na JZ okraji sledovaného území.
Podíl emisí z MÚK Butovice na vypočtených ročních průměrech koncentrací NOx bude na
rondelu MÚK N. Butovice dosahovat 20 - 25 %, v blízkém okolí MÚK 10 - 20 % a jinde
dosáhne jen několika procent. Ve variantě B bude tento podíl vyšší vzhledem k nižším
emisím z radiály a vyšším emisím z nájezdových a sjízdných ramp oproti variantě A.
Vypočtené znečištění ovzduší prachem - PM10
(viz tabulky na str.43 - 49 a obr.9 – 12 příloha č. B.2)
Prachem se v této studii rozumí tuhé částice emitované z výfuků motorových vozidel.
Takzvaná sekundární prašnost, tj. prach zvířený ze silnic při průjezdu vozidel, nemohla být
při výpočtu zohledněna, protože závisí na tak těžko zjistitelných veličinách, jako je čistota
silnice nebo zrnitost prachu ležícího na ní.
Tuhé částice jsou vypouštěné téměř výhradně z naftových motorů (benzínové motory mají
velmi malé emise prachu), takže jejich emise závisí zejména na intenzitě nákladní dopravy
na dané silnici. Protože v našem případě není intenzita nákladní dopravy na silnicích ve
sledovaném území vysoká, budou poměrně nízké i výsledky výpočtu koncentrací prachu v
ovzduší.
Na téměř celém sledovaném území s výjimkou blízkého okolí Radlické radiály se hodnoty
nejvyšších denních koncentrací prachu - PM10 způsobené provozem po silnicích zahrnutých
do výpočtu budou pohybovat mezi 2 a 5 µg/m3, na samotné radiále dosáhnou 5 - 7 µg/m3, ve
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variantě A jihovýchodně od MÚK N. Butovice v místech vyššího stoupání až 9 µg/m3. Rozdíly
mezi variantami jsou patrné právě pouze na radiále JV od MÚK, kde denní průměry
koncentrací PM10 dosáhnou ve var. A o 1 - 2 µg/m3 vyšší hodnoty než ve variantě B. Na
ostatním sledovaném území jsou rozdíly mezi variantami z hlediska denních průměrů zcela
zanedbatelné. Imisní limit 50 µg/m3 nebude v žádném sledovaném místě překročený.
Průměrné roční koncentrace způsobené uvažovanou dopravou budou ve srovnání s
imisním limitem 40 µg/m3 rovněž nízké. Na většině sledovaného území dosáhnou jen 0,2 0,4 µg/m3. V okolí Řeporyjské vystoupí na 0,5 - 0,7 µg/m3 a na Radlické radiále SZ od MÚK
N. Butovice na 0,6 - 0,7 µg/m3 a JV od MÚK na 0,8 - 1,0 µg/m3. Rozdíly mezi variantami A a
B jsou z hlediska ročních průměrů koncentrací PM10 téměř v celém území zcela
zanedbatelné, pouze na Radlické radiále JV od MÚK N. Butovice jsou roční průměry ve
variantě B o několik setin µg/m3 nižší a SV od MÚK naopak nepatrně vyšší než ve variantě
A. Příčiny jsou obdobné jako u NO2 a NOx.
Podíl emisí z MÚK N. Butovice na vypočtených ročních průměrech činí v blízkém okolí
MÚK 20 - 25 %, ve větších vzdálenostech o křižovatky nepřekročí 10 %.
Vypočtené znečištění ovzduší CO
(viz tabulky na str.50 - 56 a obr.13 – 14 příloha č. B.2)
K nejvyšším 8-hodinovým koncentracím CO 180 - 250 µg/m3 (ve var.A až 320 µg/m3)
bude docházet za inverzí v nejbližším okolí Radlické radiály. Podél Jeremiášovy, Řeporyjské
a Radlické tyto koncentrace vystoupí na 100 - 150 µg/m3, jinde dosáhnou jen 60 - 100 µg/m3.
Vzhledem k imisnímu limitu 10000 µg/m3 jde o nízké hodnoty znečištění ovzduší.
Rozdíly mezi variantami A a B se projevují ve větší míře pouze na Radlické radiále
jihovýchodně od MÚK N. Butovice, kde v důsledku menšího sklonu radiály ve var.B jsou o
30 - 80 µg/m3 nižší 8-hodinové koncentrace CO ve srovnání s variantou A. Naopak, podél
Řeporyjské, která má ve var.B vyšší sklon, budou tyto koncentrace v var.B o 10 - 20 µg/m3
vyšší než ve var.A. Na ostatním sledovaném území jsou rozdíly mezi variantami
nepodstatné.
Průměrné roční koncentrace CO vystoupí na Radlické radiále nejvýše na 10 - 14 µg/m3
severozápadně od MÚK N. Butovice a na 17 - 20 µg/m3 jihovýchodně od MÚK. Hodnot 10 15 µg/m3 dosáhnou rovněž v okolí Řeporyjské, jinde se budou pohybovat v řádu jednotek
µg/m3. Tyto roční průměry však není s čím srovnat, protože imisní limit pro průměrné roční
koncentrace nebyl stanoven.
Roční průměry koncentrací CO jsou ve var.B na velké části sledovaného území nepatrně
vyšší než ve var.A (SV od MÚK a v SV části rondelu tento rozdíl činí až 2 µg/m3), na
Radlické radiále JV od MÚK naopak o několik desetin až 3 µg/m3 nižší. Většinou však jsou
tyto rozdíly malé ve srovnání s hodnotami ročních průměrů.
Vypočtené znečištění ovzduší benzenem
(viz tabulky na str.57 - 63 a obr.15- 16 příloha č. B.2)
Maximální krátkodobé koncentrace benzenu dosáhnou na většině sledovaného území v
obou variantách jen nízkých hodnot 2 - 4 µg/m3. Na Radlické radiále vystoupí na 5 - 7 µg/m3,
ve variantě A až na 9 µg/m3, na Řeporyjské, Jeremiášově a Radlické ulici na 4 - 5 µg/m3 a v
blízkosti portálu tunelu Butovice až na 15 µg/m3. Imisní limit pro krátkodobé koncentrace
benzenu není stanovený, vypočtené hodnoty je možné srovnat pouze s přípustnou průměrnou denní hodnotou 15 µg/m3, protože vypočtené průměrné denní hodnoty koncentrací
benzenu by byly nižší než krátkodobá maxima. Z toho je zřejmé, že krátkodobé koncentrace
benzenu v celé sledované oblasti nedosáhnou maximálně přípustné hodnoty.

Pudis a.s.

87

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

Rozdíl mezi vypočtenými maximy ve variantě A a B je na většině území malý, jedná se
převážně o hodnoty -0,02 až 0,02. Významnější rozdíly jsou patrné pouze na Radlické
radiále JV od MÚK N. Butovice a podél Řeporyjské ulice. Radlická radiála JV od MÚK má ve
variantě B nižší stoupání a tedy nižší emise, což se projevuje i o 0,5 - 3 µg/m3 nižšími
maximy koncentrací benzenu oproti var.A v těchto místech. Naopak Řeporyjská ulice má ve
var.B větší sklon, protože musí vystoupat až na vyvýšený rondel a proto jsou v jejím nejbližším okolí maxima vyšší o 0,5 - 1,2 µg/m3 než ve var.A.
Roční průměry koncentrací benzenu způsobené emisemi z dopravy po silnicích
zahrnutých do výpočtu rovněž v ani jedné z variant nebudou vysoké ve srovnání s imisním
limitem 5 µg/m3. Na Radlické radiále dosáhnou SV od MÚK N. Butovice hodnot kolem
0,3 µg/m3, JV od MÚK hodnot 0,4 -0,5 µg/m3 a podél Řeporyjské 0,3 - 0,4 µg/m3. Na
ostatním území se v obou variantách budou pohybovat od 0,1 do 0,25 µg/m3.
Na Radlické radiále JV od MÚK N. Butovice budou roční průměry ve var.B o 0,03 0,08 µg/m3 nižší než ve var.A a na Řeporyjské o 0,03 - 0,05 µg/m3 vyšší než ve var.A, a to
ze stejných důvodů jako u krátkodobých maxim. Na ostatním sledovaném území budou roční
průměry ve variantě B nepatrně vyšší než ve variantě A, jde ale o zanedbatelné hodnoty
okolo 0,01 µg/m3.
Emise z MÚK N. Butovice se budou na vypočtených průměrných ročních koncentracích
podílet většinou z 10 - 20 %, na rondelu a v nejbližším okolí MÚK však tento podíl může
stoupnout až přes 40 %.
Pozaďové znečištění ovzduší ve sledovaném území
Na území Nových Butovic, Starých Butovic a Jinonic se nenachází žádná stanice, která
by prováděla měření úrovně znečištění ovzduší. Nejbližší měřicí stanice jsou na Smíchově a
v Košířích a na druhé straně v Řeporyjích. Stanice na Smíchově a v Košířích leží mnohem
blíže centru Prahy poblíž hlavních ulic s intenzivním automobilovým provozem a tudíž by pro
území sledované v této studii nebyly reprezentativní. Stanice v Řeporyjích leží naopak na
úplném okraji Prahy, kde naměřené koncentrace budou zase nižší než ve sledovaném
území.
Nezbývá proto, než pozaďové znečištění ovzduší v okolí MÚK N. Butovice odhadnout
podle výsledků výpočtů imisí podle modelu ATEM pro rok 2006. Podle tohoto modelu byla
počítaná pole koncentrací hlavních znečišťujících látek v celé Praze a do výpočtu byly zahrnuté bodové, plošné i mobilní zdroje emisí z Prahy, významné zdroje z celé ČR i dálkový
přenos emisí. Z výsledků těchto výpočtů lze odhadnout stupeň stávajícího pozaďového
znečištění ovzduší NO2, NOx, prachem - PM10, CO a benzenem ve sledovaném území.
Přibližné hodnoty průměrných ročních koncentrací pozaďového znečištění ovzduší obsahuje
následující tabulka, ve které značí:
A - Východní část sídliště Nové Butovice
B - Západní část Jinonic
C - Okolí západní části Radlické ulice
Území
A
B
C

3

NO2 (µg/m )
25 - 26
21 - 24
22 - 25

3

NOx (µg/m )
33 - 38
26 - 31
29 - 37

3

PM10 (µg/m )
32 - 39
23 - 32
31 - 34

3

benzen (µg/m )
0,7 - 0,8
0,5 - 0,7
0,6 - 0,8

Pokud jde o nejvyšší 8-hodinové koncentrace CO, pohybovaly se od 750 - 900 µg/m3 v
západní části Jinonic až po 930 - 980 µg/m3 v okolí křižovatky Řeporyjská - Bucharova.
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Z tabulky vyplývá několik skutečností:
1) Průměrné roční pozaďové koncentrace NO2 zůstávají v celém sledovaném území pod
imisním limitem.
2) Průměrné roční koncentrace NOx překračují limitní hodnotu 30 µg/m3 na východním
okraji sídliště Nové Butovice a v okolí západní části Radlické. Těsně pod touto
hodnotou zůstávají i v západní části Jinonic. Imisní limit však platí pouze pro ochranu
ekosystémů ve vymezených oblastech a nikoliv ve sledovaném území.
3) Průměrné roční koncentrace prachu - PM10 nejsou v žádném místě vyšší než imisní
limit 40 µg/m3. Této hodnotě se blíží pouze v okolí křižovatky Řeporyjská - Bucharova.
4) Nejvyšší 8-hodinové koncentrace CO zdaleka nedosahují imisního limitu 10000 µg/m3,
pohubují se většinou pod 10 % této hodnoty.
5) Průměrné roční koncentrace benzenu dosahují hodnot 5 až 10x nižších než je imisní
limit.
Z uvedených skutečností vyplývá, že z hlediska pozaďového znečištění ovzduší není
sledované území nadlimitně znečištěné NO2, CO ani benzenem a pokud jde o průměrné
roční koncentrace, pak ani prachem - PM10 (denní koncentrace prachu - PM10 nebyly
modelem ATEM vyhodnocované).
Je však třeba mít na paměti, že pozaďové znečištění ovzduší bylo počítáno pro r. 2006,
zatímco znečištění ovzduší z Radlické radiály pro rok 2015. Během 9 let se imisní pozadí
může významným způsobem změnit.
Závěr
Ať bude Radlická radiála v prostoru MÚK Řeporyjská (Nové Butovice – alternativní název
křížení) vedena po mostě nad kruhovou křižovatkou (varianta A) nebo v mírném zářezu s
kruhovou křižovatkou nad ní na mostě (varianta B), ani v jedné z těchto variant nebude
docházet vlivem emisí z automobilového provozu po sledovaných silnicích k nadměrnému
znečištění vzduší v Nových Butovicích, Jinonicích, v okolí západní části Radlické ulice a v
prostoru samotné MÚK N. Butovice. Všechny vypočtené krátkodobé i průměrné roční
koncentrace NO2, NOx, prachu - PM10, CO i benzenu se v obou variantách ve vymezeném
území v okolí MÚK N. Butovice pohybují pod příslušnými imisními limity s jedinou výjimkou, a
tou je okolí portálu tunelu Butovice na Radlické radiále, kde může dojít k překročení imisního
limitu pro průměrné roční koncentrace NOx. Tento limit však platí pouze pro ochranu
ekosystémů ve vymezených oblastech. Navíc vypočtené nadlimitní hodnoty NOx na okraji
sledovaného území vůbec nesouvisejí s MÚK Nové Butovice.
Rozdíly mezi variantami A a B z hlediska znečištění ovzduší v okolí MÚK N. Butovice se dají
charakterizovat následovně:
1. Ve variantě A, kdy Radlická radiála musí od JV vystoupat na most, má jihovýchodně od
MÚK N. Butovice vyšší podélný sklon než ve variantě B, což v důsledku potřebného
vyššího výkonu motorů způsobuje vyšší emise, zejména u NOx a prachu - PM10. Z toho
důvodu jsou v její těsné blízkosti koncentrace znečišťujících látek ve variantě B nižší než
ve variantě A.
2. Ve variantě B, kdy se Řeporyjská ulice z obou stran napojuje na rondel MÚK N. Butovice,
má Řeporyjská ulice vyšší sklon než ve variantě A. Navíc jsou ve variantě B delší
nájezdová a sjízdná rampa z rondelu na Radlickou radiálu směrem na JV a mají vyšší
sklon. Tím způsobené vyšší emise působí vyšší koncentrace znečišťujících látek
zejména severovýchodně a jihozápadně od MÚK N. Butovice ve variantě B ve srovnání s
variantou A.
3. Uvedené oba vlivy se však překrývají a záleží na tom, na kolik jsou emisní faktory
motorových vozidel pro jednotlivé znečišťující látky ovlivněné sklonem silnice a jaká je
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intenzita provozu na komunikacích s různým sklonem. V případě NO2, NOx a PM10, kdy
je závislost emisí na sklonu vyšší, dokáže snížení emisí z radiály s intenzivním provozem
ve variantě B kompenzovat nárůst imisí vlivem Řeporyjské a nájezdové a sjízdné rampy i
v jejich okolí, zatímco v případě CO a benzenu s nižší závislostí emisních faktorů na
sklonu tomu tak není.
4. Popsané rozdíly mezi variantami však nejsou velké a projevují se jen v blízkém okolí
MÚK N. Butovice. Od vzdálenosti zhruba 200 m od křižovatky jsou téměř zanedbatelné a
nemají žádný praktický význam.
Z hlediska pozaďového znečištění ovzduší není sledované území nadměrně znečištěné
žádnou z uvedených znečišťujících látek kromě NOx. K nadlimitním ročním průměrům
koncentrací NO2, PM10 ani benzenu zde v současné době nedochází a rovněž maxima
koncentrací CO zůstávají hluboko pod imisním limitem. Je však třeba mít na paměti, že
pozaďové znečištění ovzduší bylo počítáno pro r.2006, zatímco znečištění ovzduší z
Radlické radiály a dalších komunikací pro rok 2015. Během 9 let se imisní pozadí může
významným způsobem změnit.
Podotýkáme, že na rozptylovou studii byl proveden i posudek – osobou s Osvědčením o
autorizaci MŽP ČR č.j. 4352/740/03, vydané dne 2.3.2004. S ohledem na rovnocennost obou
variant vedení Radlické radiály z hlediska čistoty ovzduší v MÚK Řeporyjská a stejného
zpracovatele rozptylové studie variant MÚK, jsou závěry v posudku platné pro obě
alternativy.

B.III.1.2 Emise znečišťujících látek ze stavby
Tato práce byla vyvolána připomínkami orgánů státní správy i občany a navazuje na studii
[1] (příloha č. B. 1 a B.2), ve které bylo hodnocené znečištění ovzduší v r.2015 v nulové
variantě (bez radiály), během stavby radiály a za provozu radiály. Ve variantě stavby radiály
však mezi zdroje znečištění ovzduší nebyly započítané emise ze strojů a mechanismů na
stavbě a ze stavební dopravy, protože o nich nebyly k dispozici žádné údaje.
Současná studie (viz. příloha č.B.3) hodnotí znečištění ovzduší během stavby již se
započtením těchto zdrojů. Obsahuje výpočet maximálních krátkodobých a průměrných
ročních koncentrací NO2, NOx, prachu - PM10, CO a benzenu způsobených v oblasti Radlic,
Jinonic, Butovic a na nábřeží Vltavy jednak automobilovým provozem po stávajících
nejdůležitějších komunikacích v těchto pražských čtvrtích a jednak stavbou samotnou včetně
vyvolané dopravy, zejména nákladní. Výpočet byl proveden pro předpokládaný stav v r.2015.
Výpočet je proveden metodikou SYMOS upravenou podle nových postupů zohledňujících
požadavky nové legislativy týkající se ochrany ovzduší. Vypočtené znečištění ovzduší
z dopravy se týká pouze dopravy po níže uvedených úsecích komunikací a zdrojů ze stavby,
nikoliv dopravy na ostatních silnicích ani jiných zdrojů znečištění.
Komunikace zahrnuté do výpočtu a intenzity dopravy
Úsek Radlické radiály, pro který se provádí výpočet, začíná na severním okraji sídliště
Nové Butovice na křižovatce s Bucharovou ulicí, kde navazuje na dálnici D5. Odtud vede k
východu a JV kolem stanice metra Nové Butovice do Jinonic, odkud pokračuje k východu a
SV v trase stávající Radlické ulice mezi Jinonicemi a Starými Butovicemi. Vlastní těleso
komunikace je však vedené níže, takže v tomto úseku prochází dvěma krátkými tunely
označenými jako tunel Butovice a tunel Jinonice. Za terénním předělem se od stávající trasy
Radlické ulice odklání na východ a v klesání prochází jižně od nádraží Jinonice, kde bude
postavena mimoúrovňová křižovatka. Asi 200 m za touto křižovatkou se zanořuje do
Radlického tunelu dlouhého zhruba 2200 m, který vyúsťuje až na Zlíchově, částečně do
pobřežní komunikace a částečně do tunelu Zlíchov na pobřežní komunikaci.
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Celý tento úsek Radlické radiály měří přibližně 5 480 m. Do výpočtu byl zahrnutý navíc i
400 m dlouhý úsek Rozvadovské spojky západně od křižovatky s Bucharovou ulicí.
Do výpočtu znečištění ovzduší z provozu motorových vozidel byly kromě části Radlické
radiály, po které povede stavební doprava, zahrnuté komunikace s intenzivnějším provozem
ve sledovaném území:
1. Strakonická od konce křižovatky u Branického mostu po Moulíkovu ulici.
2. Městský okruh od odbočky od Strakonické přes Zlíchovský tunel po rozdvojení před
tunelem Mrázovka
3. Bucharova od Úpolínové po Řeporyjskou
4. Radlická od Řeporyjské po Puchmajerovu (v prostoru stavby jen pro stavební
dopravu) a od Puchmajerovy po Holubovou
5. Jeremiášova, Řeporyjská, Karlštejnská, Klikatá a Peroutkova od ulice Pod hranicí po
ulici Na Farkáně III
6. Novoveská, Stodůlecká a Butovická od Radlické po Karlštejnskou
7. Pod Vidoulí a Puchmajerova od Butovické po Radlickou
8. Tichnova od Bucharovy po Řeporyjskou
9. Nové přemostění nádraží Jinonice, silnice skrz Waltrovku a Jinonická od MÚK
Jinonice po Office Park Košíře
10. Nová propojka Peroutkova - U slévárny - Radlická
Údaje o intenzitě provozu nákladní dopravy vyvolané stavbou byly poskytnuté
zadavatelem studie. Tato nákladní doprava bude probíhat denně po dobu 12 hodin za den, a
to v údobích, které se kryjí s denními fázemi "špička" a "den" z tabulky na str.7. (příloha č.
B.3). Počty těžkých nákladních aut, které vlivem stavby projedou za den po uvedených
komunikacích, uvádí tabulky v uvedené příloze č. B.3.
V období výstavby Radlické radiály automobilová doprava po silnicích zahrnutých do
výpočtu nezpůsobí nadměrné znečištění ovzduší NO2, NOx, prachem - PM10, CO ani
benzenem v Nových Butovicích, Jinonicích, Radlicích a s výjimkou průměrných ročních
koncentrací NOx u portálů tunelu Zlíchov ani v údolí Vltavy. Přesunutí dopravy z uzavřené
Radlické ulice na síť silnic v Jinonicích (Řeporyjská, Karlštejnská, Puchmajerova, Pod
Vidoulí, Klikatá) a ve Starých Butovicích (Stodůlecká, Novoveská, Butovická) sice způsobí
zvýšení imisí v jejich okolí, nikoli však nad přípustné meze.
Samotná stavba Radlické radiály a jí vyvolaná nákladní doprava se projeví zejména na
imisích NO2, NOx a prachu - PM10 v okolí stavenišť, kde může tvořit 40 - 75 % hodnoty
průměrných ročních koncentrací NO2 a NOx a 60 - 90 % průměrných ročních koncentrací
prachu - PM10 vypočtených ze zdrojů emisí zařazených do výpočtu. Úroveň znečištění
ovzduší CO bude stavbou ovlivněna podstatně méně a znečištění ovzduší benzenem se
stavba téměř nedotkne.
Významně se vlivem stavby může zvýšit sekundární prašnost, která ale nebyla
vyhodnocena, protože pro ni nejsou k dispozici vstupní údaje. Sekundární prašnost se ale dá
značně omezit udržováním silnic v čistém stavu a udržováním vlhkých cest na staveništích
za suchého počasí.
Z hlediska pozaďového znečištění ovzduší by pro stavbu Radlické radiály mohlo být
jediným problémovým místem vyústění tunelu Radlice v údolí Vltavy, kde jsou za
současného stavu překračované limitní hodnoty koncentrací NO2, NOx a prachu - PM10. Na
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ostatním území, kudy radiála povede, k nadlimitním ročním průměrům koncentrací NO2, NOx,
PM10 ani benzenu nedochází a rovněž maxima koncentrací CO zůstávají hluboko pod
imisním limitem.

B.III.2 Odpadní vody
Podrobný popis této problematiky je uveden v příloze B.16 Vodní hospodářství, zde
uvádíme pouze výpis nejvýznamnějších údajů.
Splaškové vody
V období výstavby nebude Odkanalizování zřizováno, použijí se chemické záchody.
K produkci splaškových odpadních vod bude při provozu docházet jen v provozním
objektu tunelů. Technologické centrum bude umístěno na severním portálu tunelu Radlice.
Splaškové vody budou odváděny do kanalizace vedené tunelem na jeho východní konec,
kde bude kanalizace zaústěna do překládané jednotné kanalizace vedené dnes ulicí
Křížovou. Do této kanalizace budou v tunelu zaústěny i přepady ze žlabů pro technologickou
vodu.
V době zpracování tohoto elaborátu se uvažovalo s max. cca 10-ti pracovníky
v technologickém centru.
Bilance splaškových vod
Producent

Množství

Jednotka

Jednotková
produkce
(l/os.den)
80
140

Zaměstnanci- čp
5 osob
Zaměstnanci - šp
5 návšt.
Průměrná denní produkce - Qp =
Maximální denní množství splašků (kd=1,5) - Qdmax =
3

Roční produkce splaškových vod Qr (m /rok) =
Počet EO (pro bilanci produkce)
Roční produkce BSK5 Roční produkce NL Roční produkce CHSK -

Celková
produkce
(l/den )
400,00
700,00
1 100,00
1 650,00

Celková
produkce
(l/s)
0,00
0,01
0,01
0,02

324,50
7 EO
116,82 kg/rok
118,98 kg/rok
25,96 kg/rok

Technologické vody z tunelů
V tunelech bude provedeno oddělené odvádění drenážních popř. dešťových vod a vod
technologických, které budou vznikat při mytí tunelů.
Jinonický tunel je na kopci a bude v něm v nejvyšším místě rozvodí. Z východního konce
budou technologické vody vedeny před východní portál tunelu a odtud severním směrem do
ulice Radlické, kde budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace DN 400.
Ze západní části tunelu Jinonice, z tunelu Butovice a odvodnění vozovky mezi tunely
bude odváděno kanalizací pro technologické vody (a dešťové vody – povodí D30) do
kanalizace vedené okolo DUN Jinonice IV, kde bude před spadištěm do sběrače „P“
napojeno do stávající splaškové kanalizace. Do této kanalizace je nutno odvádět i dešťové
vody z povodí D30, protože je nelze z výškových důvodů odvést do dešťových kanalizací
vedených podél tunelu a tím následně do DUN Jinonice IV.
Technologické vody z tunelu Radlice budou vedeny do kanalizace odvádějící splaškové
vody technologického centra, která bude v místě křížení s ul. Křížovou zaústěna do
překládané jednotné kanalizace
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Bilance srážkových vod odváděných do kanalizace (sběrač „P“)
Povodí
D31

plocha (ha)
0,5506

odtok. koef.
0,800

F- reduk. (ha)
0,440

3

odtok (l/s) odtok (m /rok)
90,30
2 334,54

Pro potřeby této dokumentace byla stanovena produkce technologické vody do sběrače
„P“ na 220 m3/rok, tj. celkem včetně srážkových 2 554 m3/rok, do jednotné kanalizace
DN 400 v ul. Radlické na 10 m3/rok, a do jednotné kanalizace z Radlického tunelu v ul.
Křížové na 500 m3/rok.
Drenážní vody z tunelů
Podél tunelových těles budou vedeny drenáže pro odvádění drenážních vod. Tyto
drenáže budou od Jinonického tunelu a západní části Butovického tunelu vedeny kanalizací,
která bude zaústěna do odtoku za DUN Jinonice IV (z výškových důvodů nelze tuto
kanalizaci zaústit do před DUN. Drenážní vody z východní části Butovického tunelu budou
odváděny do dešťové kanalizace, která bude pokračovat od východní strany Butovického
tunelu do DUN RR2, ze které budou vedeny do Radlického potoka.
Drenážní vody z tunelu Radlice budou odváděny buď do systému odvodnění MO u
Zlíchovského podjezdu, nebo samostatným potrubím přímo do Vltavy. Vhodnější a
úspornější řešení odvedení vod do systému odvodnění MO je vázáno na rezervní kapacity
stávajícího systému, popř. na vybudování retenčních prostor a na souhlasu TSK a.s.
Definitivní řešení bude proto navrženo po podrobném prověření obou variant a jejich
projednání se správci a dalšími zainteresovanými orgány.
Množství drenážních vod nebyly v této fázi projektu stanoveny, protože záleží na
technologii řešení tunelů a výsledků podrobných IG průzkumů. U tunelu Jinonického a
Butovického lze množství drenážních vod odhadnout cca do 10 l/s. U tunelu Radlice při
řešení konstrukce tunelu tak, aby podzemní voda nemohla zaplavit jeho konstrukci (toto
řešení znamení snížení hladiny podzemní vody na úroveň drenáží okolo tunelu, ale přináší
finanční úspory na vlastní konstrukci tunelu) by množství drenážních vod mohlo dosáhnout
až stovek l/s, pokud bude konstrukce nepropustná a navržena na tlak podzemní vody mělo
by množství drenážních vod být max. v desítkách l/s.
Variantní řešení odvodu drenážní vody u Radlického tunelu s posouzením indukovaných
účinků tunelové stavby na podzemní a povrchové vody, lze specifikovat dle prověřených
geologických, getochnetických, hydrogeologických poměrů, které lze získat přímo in situ a to
pouze v průzkumné štole. Podmínka realizace průzkumné štoly je zahrnuta do podmínek
výstavby Radlické radiály. V současnosti je problematické vyjádřit a vysvětlit jak bude
ražená tunelová stavba „fungovat“ jako recent vlivů na podzemní a povrchovou vodu.
Srážkové vody
Odvodnění staveniště bude prováděno svedením povrchových vod do provizorních
usazovacích nádrží a z nich do kanalizace. Znečištění povrchových vod nenastane.
Zhotovitel musí používat vozidla a mechanizmy v dobrém technickém stavu. Tím se zabrání
případné kontaminaci zemin a vod ropnými produkty.
Srážkové vody v období provozu budou od komunikace odváděny kombinací dešťových
kanalizací a otevřených převážně zatravněných příkopů. Do těchto zařízení bude voda
vedena po povrchu komunikace, nebo u uličních vpustí. Kanalizace bude zároveň využita
pro odvádění srážkových vod z okolních povodí.
Celé řešené území je z pohledu nakládání se srážkovými vodami rozděleno do pěti dílčích
povodí.
Pudis a.s.
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Povodí Zámeckého potoka
Povodí Zámeckého (Statkového) rybníka zahrnuje dílčí povodí D1÷D11, obsahující
převážně nezastavěné plochy. Srážková voda z tohoto území bude svedena systémem stok
D3 do nově navržené dešťové usazovací nádrže DUN RR1 a dále pak odváděna otevřeným
korytem přes retenční nádrž RN RR do Statkového rybníka.
V tomto povodí je jeho západní část dnes odváděna kanalizacemi přímo do povodí
Stodůleckého potoka. Tento stav bude v rámci výstavby Radlické radiály napraven a
srážkové vody z těchto povodí budou opět vedeny do Jinonického potoka. Jedná se o území
velikosti 29,89 ha (pro potřeby stanovení povodí bylo provedeno nové určení hranic povodí,
které je nyní v severozápadní části větší, než bylo uvedeno v manipulačně provozním řádu
DUN Stodůlky III na Stodůleckém potoce do které byly vody kanalizacemi odváděny).
Kanalizace budou profilů DN 800÷1200 a budou zaústěny do DUN RR1. DUN RR1 se
navrhuje zemní s nornou stěnou před odtokem. Návrh byl proveden dle zásad pro
navrhování DUN dle MS (viz. hydrotechnické výpočty). Nádrž je umístěna severně od mostu
přes Radlickou radiálu tak, aby pod mostem a okolo této nádrže smysluplně procházel
biokoridor (uvedený zde dle UP HMP).
Tato DUN je navržena jako ochrana vodoteče a je nadimenzována tak, že přes ní může
být veden celý přítok, bez oddělení části vod do kanalizace Radlické radiály a následně do
DUN Jinonice IV.
DUN je navržena zemní s minimalizací rozsahu betonových zdí, které by byly obloženy
lomovým kamenem.
Vzhledem ke tvaru a velikosti prostoru a s ohledem na využití území dle ÚP HMP a
sousedící trasu biokoridoru je nádrž navržena obdélníková s obvodovou obslužnou
komunikací. Návrhové parametry DUN jsou – délka – 48,0 m, šířka 7,7 m a hloubka 2,4 m na
objem 887,04 m3. Součástí objektu je i příjezd z komunikace včetně vnitřních komunikací,
oplocení včetně zelených ploch a opěrných zdí v prostoru areálu a odtokového objektu do
Povodí DUN Jinonice IV
Druhé povodí odvodní střední část radiály a řešeného území. Srážkové vody z tohoto
povodí budou odváděny do stávající DUN Jinonice IV a následně do retenční nádrže N4.
Toto povodí zahrnuje dílčí povodí D12÷D30. Území mimo navrženou komunikaci je z
převážné části zastavěno obytnou výstavbou a sportovními areály a má již vybudovaný
kanalizačním systémem. Po výstavbě radiály dojde k navýšení velikosti povodí o komunikaci
západně od DUN, ale zároveň o zmenšení o stávající komunikaci Radlickou, která bude
vedena v tunelech (východně od DUN) celkový přírůstek odvodňované plochy z komunikací
bude tedy jen 4,44 ha (plocha neredukovaná).
Dnešní ulicí Radlickou jsou vedeny dešťové i splaškové kanalizace, které bude nutno
v rámci výstavby přeložit. Z východní části Radlické (od tunelu Butovice) budou nové
kanalizace vedeny podél severní strany tunelů, protože nejnižší místo tunelů je tak hluboko,
že by již nebylo možno dešťové vody odvádět do DUN IV. Splašková kanalizace umístěná po
tunelem by byla obtížně přístupná a napojení bočních kanalizací by bylo komplikované.
Nově budované splaškové a dešťové kanalizace budou napojeny na stávající stoky
v prostoru jižně od ul. Radlické (vedle ul. Novoveské).
Povodí Radlického potoka
Třetí - jihovýchodní část území tvoří povodí složené z dílčího povodí RP0-RP6 je tvořena
dvěma povodími ležícími po obou stranách navrhované komunikace. Z těchto povodí jsou
vody odvedeny do stávající dešťové usazovací nádrže umístěné v blízkosti nádraží Jinonice.
Do této nádrže budou odváděny dešťové vody zatrubněnými kanalizačními stokami z celého
povodí navrhované komunikace. Výhledové povodí RP5 (území pro vysoké školy) bude
napojena na odtok z DUN RR2, dále obsahuje toto povodí stávající odvodňovaný úsek
Pudis a.s.
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Radlické ulice západně od napojení podjezdu na ul. Radlickou a plochu Radlické ulice od
podjezdu až po napojení na stávající přeložený úsek potoka v ul. U Kostela.
Povodí Vltavy
Radlická radiála bude na východním konci napojena na komunikace MO – Zlíchovský
podjezd prakticky v prostoru tohoto podjezdu a v jeho těsné blízkosti. V rámci výstavby dojde
k poměrně malému rozšíření ploch odvodňovaných do dnešního systému dešťových
kanalizací MO, které jsou zaústěny do DUN Zlíchov, z které jsou odváděny do Vltavy. Jedná
se prakticky o části dvou nových ramp – rampy „J“ a „I“. Celkově se jedná o odvodňovanou
plochu 0,51 ha. Do tohoto dešťového systému budou odváděny i drenážní vody z výstavby i
provozu Radlického tunelu. Z předběžných hydrogeologických průzkumů se předpokládá
maximální krátkodobý (do vyčerpání lokální zvodně) přítok při stavbě 100 l/s, pak 10 l/s, při
provozu pak max. 20 l/s. Hydrotechnické posouzení stávajícího kanalizačního systému
potvrdilo kapacitní rezervu dostatečnou pro navrhované řešení. Drenážní a dešťové vody
budou vedeny do dešťové kanalizace v komunikaci MO a následně do DUN Zlíchov.
Povodí sběrače P z RR
Toto povodí zahrnuje dílčí povodí D31. Do povodí spadají technologické vody, které
budou vznikat při mytí tunelu, z Butovického a z cca poloviny Jinonického hloubeného
tunelu. Dále sem spadají dešťové vody z komunikace v úseku mezi Butovickým a Jinonickým
tunelem. Tento úsek je veden mezi zdmi, a vzhledem ke hloubce jej není možné gravitačně
odvodnit do dešťových kanalizací.
Bilance srážkových vod
Výpočet odtoku srážkových vod
Plocha [ha]
Úsek

Horní
šachta

Dolní
šachta

jednotlivě

ψ

Průtok [l/s]
celkově

Přítok
[l/s]

skutečná

redukovaná

skutečná

redukovaná

0,46

17,15

7,97

17,15

7,97

1276

návrhový
Qn

Povodí DUN Jinonice IV
D01
D02

2

3

0,25

0,99

0,24

0,99

8,22

1315

D03

1

3

0,57

0,86

0,49

18,01

0,49

78

0,33

22,75

7,48

22,75

7,48

1197

3

4

0,38

1,35

0,52

43,10

16,71

2673

0,57

2,36

1,34

2,36

1,34

215

D07

4

8

0,37

1,17

0,43

46,62

18,48

2957

2 922

D12

8

9

0,58

1,46

0,84

48,08

19,32

3091

3 024

D13

10

9

0,80

0,15

0,12

0,15

0,12

19

D15

9

11

0,57

0,56

0,32

48,79

19,76

3162

3 136

D14

12

11

0,61

1,74

1,06

1,74

1,06

170

85

D16

11

13

0,40

0,62

0,24

51,15

21,07

3371

3 352

D04
D05
D06
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Plocha [ha]
Úsek

Horní
šachta

Dolní
šachta

jednotlivě

ψ

Průtok [l/s]
celkově

skutečná

redukovaná

skutečná

redukovaná

Přítok
[l/s]

návrhový
Qn

D17

14

13

0,52

1,24

0,65

1,24

0,65

104

52

D19

16

15

0,80

0,22

0,18

0,22

0,18

28

14

D20

13

15

0,62

0,21

0,13

52,60

21,85

3496

3 485

D21

15

17

0,54

1,07

0,58

53,89

22,60

3616

3 570

D24

18

17

0,46

4,69

2,13

4,69

2,13

342

171

D22

17

19

0,45

0,55

0,25

59,13

24,99

3998

3 978

D28

20

21

603

0,30

12,69

3,77

12,69

3,77

603

0,23

21,15

4,83

21,15

4,83

773

21

0,31

57,49

17,66

91,34

26,26

4201

0,45

1,96

0,89

D26
D27
D25

21

22

22

23

93,30

30,91

4945

4 874

93,30

30,91

4945

4 945

0,39

4,44

D23

24

25

0,40

4,55

1,74

4,44

1,74

278

1,81

8,99

3,55

568

423

D30

27

29

0,39

D29

29

30

0,35

13,22

5,16

13,22

5,16

825

413

2,91

1,02

16,13

6,18

988

30

907

23

16,13

6,18

988

988

23

19

109,43

37,09

5934

3 461

19

25

168,56

62,07

9932

9 932

25

26

177,55

65,62

10500

10 500

D18

Povodí sběrače P z RR
D31

31

32

0,80

0,55

0,44

0,55

0,44

90

45

Povodí navrhované nádrže DUN RR
RP0

27

33

0,40

1,99

0,80

1,99

0,80

128

64

RP1

33

34

0,57

2,17

1,24

4,16

2,05

327

228

RP2

35

34

0,65

0,55

0,36

0,55

0,36

57

28

0,65

0,70

0,45

5,41

2,86

457

421

0,29

21,42

6,30

21,42

6,30

1009

504

0,63

15,84

10,06

37,27

16,36

2618

1 813

0,90

0,51

0,46

0,51

0,46

74

RP3
Povodí Radlického potoka
RP4
RP6

38

39

Povodí Vltavy
rampa J

2690 m2

rampa I

2430 m2

Celkem
Drenážní vody ze stavby

max. 100 l/s

Drenážní vody při provozu

max. 20 l/s
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Vliv výstavby Radlické radiály na bilanci odtoku srážkových vod

Produkce množství vybraných látek z provozu Radlické radiály

Vliv zimní údržby na koncentraci Cl- v recipientech
Vyhodnocení tohoto dopadu výstavby Radlické radiály je kromě běžných úskalí
hodnocení této problematiky v tomto případě ještě komplikován tím, že nelze v této fázi
rozhodnout, které komunikace v povodí po dokončení radiály budou hlavní, nebo budou
využívány pro MHD a budou tudíž soleny. Pro potřeby této dokumentace byl proto proveden
odhad těchto solených komunikací. Plochy jsou zřejmé z následně uvedených tabulek.
Vzhledem k uvedeným nejistotám vstupních údajů není do výpočtu zahrnut vliv DUN a
rybníků, který se promítne hlavně do snížení koncentrací v zimním období.
Posouzení je provedeno pro povodí Statkového (Zámeckého) rybníka a pro povodí
nádrže N4 (do které je zaústěna výpust z DUN Jinonice IV). Pro povodí Radlického potoka a
Vltavy nemá praktický význam posouzení provádět. Potok je v celé délce zatrubněn a s jeho
případnou revitalizací se neuvažuje (není zapracována do UP HMP a ani není
z prostorových důvodů v podstatě možná).
Posouzení je provedeno pro tři průtokové stavy – Qprům, Q210 a Q355. V povodí Statkového
rybníka dnes není prakticky žádný přítok z posypávaných vozovek, proto je proveden pouze
výpočet pro výhled.
Vstupní data:

Pudis a.s.

délka zimního období
úhrn zimních srážek
Spotřeba posyp. mat.

105
18,3
1,5

Velikost rozptylu celoročně

10 %

Velikost rozptylu v zimním období

30 %

dní
% Hsa
kg/m2 jízdního pruhu/rok
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Bilanční výpočty vlivu zimní údržby na koncentraci Cl v recipientech
Profil-povodí
Hsa

F
2

[km ]

Statkový-výhled
N4-stávající
N4-výhled

0,77
0,94
0,94

[mm]
535
535
535

Název toku
Hsa

F
2

[km ]

Statkový-výhled
N4-stávající
N4-výhled

0,77
0,94
0,94

Hsa
2

[km ]

Statkový-výhled
N4-stávající
N4-výhled

0,77
0,94
0,94

[l/s]
1,5
3,00
3,00

Recipient
Qprům

[mm]
535
535
535

Název toku
F

Recipient
Q210

[l/s]
2,5
5,00
5,00

Recipient
Q355

[mm]
535
535
535

[l/s]
0,5
1,00
1,00

Cp

Fred.pov

[mg/l]
124,30
124,30
124,30

[ha]
25,200
32,29
32,29

Cp

Fred.pov

[mg/l]
124,30
124,30
124,30

[ha]
25,200
32,29
32,29

Cp

Fred.pov

[mg/l]
124,30
124,30
124,30

[ha]
25,200
32,29
32,29

Fvoz
2
[m ]
26 600
47 600
62 580

Fvoz
2
[m ]
26 600
47 600
62 580

Fvoz
2
[m ]
26 600
47 600
62 580

Komunikace
Qpr

Qz

[l/s]
4,275
5,48
5,48

[l/s]
2,720
3,48
3,48

Komunikace
Qpr

Qz

[l/s]
4,275
5,48
5,48

[l/s]
2,720
3,48
3,48

Komunikace
Qpr

Qz

[l/s]
4,275
5,48
5,48

[l/s]
2,720
3,48
3,48

Cs
[kg Cl /rok]
23 940,00
42 840,00
56 322,00

Cs
[kg Cl /rok]
23 940,00
42 840,00
56 322,00

Cs
[kg Cl /rok]
23 940,00
42 840,00
56 322,00

Koncentrace
za rok
za zimu
[mg Cl /l] [mg Cl /l]
150,59
188,21
233,59

481,96
567,27
727,70

Koncentrace
za rok
za zimu
[mg Cl /l] [mg Cl /l]
146,71
176,01
212,73

413,44
462,85
585,46

Koncentrace
za rok
za zimu
[mg Cl /l] [mg Cl /l]
156,09
207,94
267,34

593,05
764,84
996,81

Vysvětlivky
Hsa – Průměrná dlouhodobá roční výška srážek
Qr – průtok Q355
Cp – koncentrace chloridů v potoce
Fred.pov – redukovaná plocha povodí
Fvoz – plocha vozovek na kterých bude prováděn posyp
Qpr – celoroční průměrný odtok z radiály
Qz - průměrný odtok v zimním období
Cs – celkové množství chloridových iontů za rok

Vliv zimní údržby na koncentraci Cl- by se měl v průměru pohybovat v celoročních
bilancích okolo limitu pro II. Třídu kvality, za zimní období by neměl být překračován
koncentrační limit 1000 mg/l, tj. celkově by mělo být splněn požadavek přílohy č. 2 k nařízení
vlády č. 61/2003 Sb. bod 8. a bod 9. Z výsledků výpočtů v jednotlivých povodí je zřejmé, že
nemá smysl navrhovat zimní režim pro horní povodí (Statkový výhled) pro povodí RN N4 lze
dopady zimní údržby zmírnit jen uvážlivým výběrem komunikací v povodí, které budou
soleny (solení Radlické radiály nelze v současné době vzhledem k charakteru a dopravnímu
významu komunikace nahradit jiným vhodným způsobem, který by zajistil požadovanou
rychlost odstranění sněhu a námrazy z vozovek).

B.III.3 Odpady
Odpady
Rámci procesu EIA je naším úkolem přibližně specifikovat jednotlivé druhy odpadů, které
mohou jak při výstavbě tak i provozu v zájmovém území při vedení trasy vzniknout.
Podotýkáme, že se jedná o variantu segregovanou, prověřovanou možností realizace,
odsouhlasenou dotčenými orgány státní správy.
Trasa Radlické radiály vymezuje koridor pro Radlickou radiálu a související území. Ve své
západní části zahrnuje oblast severně od ulice Bucharovy až po mimoúrovňové křížení s ulicí
Rozvadovská spojka. Trasa se odtud stáčí směrem jižním, kde se odklání od jinonické
zástavby a kopíruje stávající Radlickou. Pod Motorletem se od Radlické odklání a stáčí se
pod železnicí směrem k Dívčím hradům. V trase jsou navrženy tři tunely – dva hloubené a
jeden ražený. Tunely jsou umístěny pod Jinonicemi, ražený tunel prochází pod Dívčími hrady
a vyúsťuje na MO Zlíchov.
Součástí stavby jsou mj. přeložky inženýrských sítí, demolice stávajících objektů, kácení a
ochrana zeleně, oplocení stávajících pozemků, odvodnění vozovky, rekultivace, sadové
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úpravy apod. Uvedený záměr proto přináší ať již při výstavbě, tak i za provozu tvorbu
odpadů.
Z hlediska zatížení životního prostředí lze odpady rozdělit na:


Odpady z průběhu výstavby (dočasné)



Odpady z provozu (trvalé)

V průběhu výstavby bude za odstraňování odpadů odpovědný zhotovitel stavby (který
bude určen na základě výběrového řízení).
V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědný správce
komunikace.
Odpady, které budou vznikat v rámci výstavby uvažovaného úseku lze rozdělit na ty,
které budou vázány na vlastní výstavbu trasy a souvisejících objektů a na ty, které budou
vznikat v zázemí - zařízení staveniště.
Z hlediska původu jsou odpady podle OECD členěny na


Odpady ze zemědělství a lesnictví



Odpady z dolování a těžby



Průmyslové odpady



Odpady z energetiky mimo radioaktivní



Komunální odpady



Ostatní odpady

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné.
Z hlediska připravovaného záměru (dle původu) budou zde vznikat odpady Komunální a
odpady Ostatní. Z hlediska ražby tunelu a průzkumné štoly nevylučujeme, že by bylo možno
s respektem klasifikovat i vznik odpadů z dolování a těžby.
Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících
stavebních objektů (komunikace, budovy, inženýrské sítě), zemních pracích, úpravy terénu
(půdní kryt, zemina, kamenivo), mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení
staveniště též odpady z údržby a provozu strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy
doplňkových konstrukcí (oplocení, osvětlení apod.). V neposlední řadě se bude též jednat i o
tvorbu zbytkového komunálního odpadu.
V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou
tj. se zákonem č. 188/04 Sb., kterým se mění zákon č. 185/01Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 07/2005 Sb., a úplného znění
zákona o odpadech tj.106/2005 a dále se souvisejícími vyhláškami č. 381/01, 383/01, a
dalšími ve znění pozdějších předpisů např. 41/2005, 294/2005 Sb.
Zhotovitel stavby před zahájením výstavby vyjasní vztahy odpovědnosti za nakládání
s odpady do doby jejich využití (převezme vlastní odpovědnost, nebo smluvním vztahem
zajistí odpovědnost nakládání s odpady prostřednictvím oprávněné osoby). Odpady bude
zařazovat podle druhů a kategorií, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů,
shromažďovat je podle jednotlivých druhů a kategorií, vést evidenci odpadů. V případě
výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel o povolení s nakládáním s nebezpečnými
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odpady, nebo odstraňování opět zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která
ze zákona má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů.
Odpady v průběhu výstavby
Výstavbou komunikace v daném úseku budou z hlediska objemového množství vznikat
odpady zejména kategorie - O - ostatní odpad, které budou dle možnosti recyklovány.
Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů N - nebezpečných. Jejich množství lze však
předpokládat v podstatně menších objemech.
Předpokládané druhy odpadů, u kterých lze očekávat vznik v průběhu výstavby
Kód
druhu Název druhu odpadu
odpadu
03 01 05
piliny, hobliny, odřezky, dřevo…

Kategorie
odpadu
O

05 01 05
08 01
08 02
08 04

N
O, N

úkapy, havárie zejména v zařízení staveniště
nádoby ze železných kovů se zbytkovým
obsahem škodlivin – zařízení staveniště povrchová úprava železových konstrukcí

N

zařízení staveniště – ze stavebních strojů

O

zařízení staveniště – z technického vybavení
související s umělými objekty - výskyt zařízení
staveniště
zařízení staveniště- krátkodobé soustřeďování
odpadů do shromažďovacích prostředků
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním
s odpadem
baterie z aut a stavebních strojů
při výstavbě, demolice stávajících staveb, zídky
oplocení, stávající sloupy osvětlení apod.
při demolici apod.
při demolicích
stavební dřevo - pomocný materiál při výstavbě,
dřevo při demolicích
demolice
odpad ze svařování izolací, odpadní obal,
ochranná tkanina, demolice
na trase v souvislosti s úpravou komunikace, při
demolicích objektů , odstavného parkovitě, ev.
střešní krytina
dtto – na trase v souvislosti s úpravou a
komunikací – zbytkové suroviny
železové konstrukce po demolicích, železové
konstrukce související s výstavbou (hlavně
armatura), nové objekty (osvětlení, oplocení,
plechové garáže apod.)
kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice
vytěžená zemina hlavní trasy, včetně tunelů,
výkopové materiály pro inženýrské sítě apod.
event.
lokálně
znečištěná
zemina
(nepředpokládá se)
při demolicích
nevytříděný stavební odpad - z demolic –
krátkodobé
soustřeďování
odpadů
do
shromažďovacích prostředků v místě jejich
vzniku před dalším nakládáním s odpadem –
zařízení staveniště
obalový materiál souvisejících zařízení
z osvětlení, objektů zařízení staveniště
nátěrové hmoty a odpad z nich

13 01
13 02
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 02 02

uniklé (rozlité) ropné látky
odpad
z
distribuce
a
z používání
nátěrových
hmot,
lepidel,
těsnících
materiálů nádoby ze železných kovů se zbytkovým
obsahem škodlivin, odpad z používání
nátěrových barev
odpadní hydraulické oleje
odpadní motorové a převodové oleje
obaly

absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí N
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

16 06 01
17 01 01

olověné akumulátory
beton

N
O

17 01 02
17 01 03
17 02 01

cihla
tašky a keramické výrobky
dřevo

O
O
O

17 02 02
17 02 03

sklo
plasty

O
O

17 03 01

asfaltové směsi obsahující dehet

N

17 03 02

O

17 04 05

asfaltové směsi neuvedené pod č.
17 03 01
železo a ocel

17 04 11
17 05 04

kabely
zemina a kamení

O
O

17 05 03

zemina a kamení

N

17 06 04
17 09 04

izolační materiály
směsné stavební a demoliční odpady

O
N, O

20 01 01
20 01 21
20 01 27

papír a lepenka
O
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
barvy, tiskařské barvy, lepidlo a pryskyřice N
obsahující nebezpečné látky
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Kód
druhu Název druhu odpadu
odpadu
20 01 28
barvy, tiskařské barvy, lepidlo a pryskyřice
neuvedené pod č. 20 01 27
21 01 36
vyřazené elektrické a elektronické zařízení
neuvedené pod č. 20 01 21, 23, 35
20 02 01
biologicky rozložitelný odpad

Kategorie
odpadu
O

Výskyt
nátěrové hmoty a odpad z nich

O

v zařízení staveniště

O

20 02 02

zemina a kamení

O

20 03 01
20 03 03

směsný komunální odpad
uliční smetky

O
O

20 03 04

kal ze septiků a žump, odpad z chemických O
toalet

kácená zeleň, úprava zařízení staveniště, při
konečných úpravách po dokončení výstavby
při terénních úpravách zařízení staveniště, při
konečných úpravách stavby
V místě zařízení staveniště
údržba komunikací používaných pro staveništní
dopravu, údržba v zařízení stavenišť
zařízení staveniště- krátkodobé soustřeďování
odpadů do shromažďovacích prostředků
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním
s odpadem

K výše uvedenému přehledu druhů odpadů lze podotknout, že nelze vyloučit výskyt
dalších či absenci vyjmenovaných. Přesnější specifikace bude známa po vyjasnění
smluvních vztahů mezi investorem a zhotoviteli stavby a jejich skutečné potřeby a
technického vybavení.
V případě zařízení staveniště se jedná o časově omezené plochy, sloužící hlavně jako
zázemí pro pracovníky, resp. plochu přístupu k jednotlivým oddílům stavby a dále k umístění
stavebních mechanizmů. Mezideponií odtěžených materiálů se zde nelze vyhnout, ale bude
se jednat pouze o časově omezené plochy k těmto účelům. Plochy po dokončení stavby
bude rekultivovány. Hospodaření s odpady na nich musí být v souladu s platnými právními
předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je
nutné dbát na jejich technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních
technologických kapalin.
Způsoby využití a zneškodňování Odpadů
V souladu se zákonem č. 185/01 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon 188/04 Sb. a
další) a s ohledem na typ stavby je možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování
jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití.
Navrhované způsoby využití a odstraňování:


výkopová zemina, nekontaminovaná - z hlediska možného postupu výstavby lze RR
rozdělit v podstatě do několika charakteristických úseků (viz níže) a tím určit i množství
event. přebytečných zemin.

Úsek MÚK Bucharova - MÚK Řeporyjská


délka úseku

1,0 km



výkop

73 tis m3



násyp

25 tis m3

MÚK Řeporyjská – varianta A


délka úseku

0,4 km



výkop

53 tis m3



násyp

33 tis m3
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MÚK Řeporyjská – varianta B


délka úseku

0,4 km



výkop

35 tis m3



násyp

73 tis m3

Úsek MÚK Řeporyjská – tunel Butovice
Tento úsek si vyžádá značné množství přeložek inženýrských sítí.


délka úseku

0,43 km



výkop

25,5 tis m3



násyp

82 tis m3

Tunel Butovice – tunel Jinonice
Otevřený úsek v úrovni 7 m pod stávající vozovkou Radlické ulice. Tento úsek si vyžádá
značné množství přeložek inženýrských sítí.


délka úseku

0,43 km



výkop

180,8 tis m3



násyp

60,6 tis m3

Tunel Butovice – tunel Radlice
V tomto úseku je navržena MÚK Jinonice. Součástí je hloubený objekt tunelového
charakteru – Podjezd pod nádražím Jinonice délky 106 m a značný rozsah zárubních zdí.


délka úseku

0,58 km



výkop

213 tis m3



násyp

15 tis m3

Tunel Radlice
celková délka ražených tunelů

4707,5 km

ražené tunely

4136,3 km



objem rubaniny

528 tis m3

MÚK Zlíchov


výkop

26,8 tis m3

Okolní komunikace


zemní práce

135,5 tis m3

Při výstavbě těchto úseků budou vznikat odpady při výkopu pro komunikaci, při ukládání a
přeložkách inženýrských sítí, při ražbě a hloubení tunelů apod. Zemina a hornina
nevyužitelná z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní úpravy.
Pudis a.s.
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Výkopy a zemní práce:

cca 1.268,6 tis. m3

Násypy a zásypy:

cca 288,6 tis. m3

Přebytek:

980 tis. m3

Možnosti dalšího využití a nakládání s opady jsou: uložení v rámci potřeb pro překrytí
skládek, terénní úpravy bez požadavku na normové geotechnické parametry, skládkování.


výkopová zemina, znečištěná - vznik při výkopu pro komunikaci, při ukládání a
přeložkách inženýrských sítí, ražbě a hloubení tunelů apod. Zemina a hornina
nevyužitelná z hlediska možné kontaminace. Ukládání na skládky dle vyhlášky č.
294/2005 Sb. Dle pilotního projektu pro sledování znečištění zemin v území Radlice –
Jinonice (Informační okruh o životním prostředí – IOŽIP) nebyly však zaznamenány
vysoké koncentrace polutantů, a proto je oprávněný předpoklad, že nebude nutné
s výkopovými a vytěženými zeminami nakládat jako s odpadem nebezpečným. Některé
položky jako jsou nepolární extrahovatelné látky (NEL) jsou vyšší a jsou pouze lokálního
charakteru a nejsou navíc přímo v trase vedení Radlické radiály.

Pro ilustraci uvádíme zjištěné údaje o znečištění:
Lokalita
BUK1
HLU1
HLU2
HLU3
HLU4
HLU5
HLU6
HLU7
MJ1
MJ2
MJ3
MJ4
PEH1
PEH2
PKO1
PKO2
POD1
POD2
RJ1A
RJ1B
RJ2A
RJ2B
RJ3A
RJ3B
RJ3C
RJ4A
RJ4B
RJ5A
RJ5B
RJ6A
RJ6B
RJ7A
RJ7B
RJ8A
RJ8B
RJ9A
RJ9B
SAN1
SAN2
SAN3
SAN4
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pH/H2O
8,2
7,9
6,6
9,4
8,3
8,7
8,3
8,8
8,7
5,7
8,3
7,2
9,2
7,7
9,5
8,1
9,2
7,2
7,5
7,4
7,6
6,1
6,9
8,1
8,4
8,1
7,1
8,1
7,7
6,2
6,6
7,8
7,3
6,8
7
8,1
5,1
9,2
7,5
9,2
8,9

pH/KCl
7,2
9,5
5,8
8,4
6,7
6,8
6,1
7,6
8,1
4,4
7,6
6,7
8,4
7
8,7
7,3
7
6,1
7,3
7
7
5,8
6,1
7,4
7,8
7,9
7
7,5
7,5
6
6,2
7,1
6,9
6,6
6,3
7,4
4,3
8,7
5,4
8,7
7,2

As
2,3
2,1
1,9
1,8
12
1,5
0,6
2,8
3
2,6
2,4
2,5
2,1
6,6
11
1,7
1,5
2,5
5,8
-

Cd
1
0,5
0,5
0,2
0,4
0,4
0,2
0,6
0,6
0,2
0,8
1
0,2
0,5
0,1
0,6
0,1
0,3
0,2
0,18
0,18
0,12
0,15
0,19
0,11
0,51
0,6
0,19
0,07
0,25
0,31
0,46
8,59
0,33
0,37
0,25
0,42
0,1
0,2
0,1
0,2

Co
3
8
7
1
6
8
3
9
2,5
0,9
3,1
5,1
1
5
1
6
1
3
4,9
5
5,7
4
4,8
7,2
6,9
9,3
10
8,9
7
4,9
5,5
6,8
6,9
8,7
9,7
6
4,8
1
4
1
2

Cr
4,5
4,4
4,4
0,98
3,6
3,9
2
7
7,1
5,1
4,5
7,6
0,7
7,2
0,6
7,2
0,5
2,6
3,9
3,8
4
3
3,8
4,2
5,2
8,1
7,1
9,4
4,1
3,8
6,3
8,8
20
6,4
6
4,7
6,1
0,6
1
0,5
1,7

Cu
47
22
20
1
12,5
16
3
15
13,1
13,6
15,7
33,4
0,9
25
1,1
50
1,2
10
11
10
17
10
29
10
9,3
24
23
23
11
14
182
52
77
24
21
23
33
1,2
5
1,5
2

Hg
0,11
0,02
0,22
0,26
0,01
0,38
0,02
0,4
0,01
0,18
0,12
0,1
0,12
0,15
0,09
0,1
0,06
0,22
0,24
0,13
0,05
0,15
0,17
0,58
0,22
0,23
0,29
0,21
0,4
0,02
0,22
0,02
0,09

Ni
9,3
11
6,5
1
4,1
5
2
5
7
5
7
14
0,9
6,9
1,8
11,3
1
3,9
7
7
7,2
5,5
10
9,4
8,8
12
12
11
7,1
5
6
9,3
14,6
10
10
32
7
1,8
2,5
1,9
1,2

Pb
27
42
44
4
50
34
5
31
15
8
31
60
4
53
1
108
1
22
18
17
20
17
42
20
17
46
49
32
14
20
31
70
207
38
38
39
71
2
13
1
4

V
7
20
14
2
10
11
5
15
2
1
8
6
3
20
1
24
1
10
11
11
14
9,6
29
16
17
24
22
13
7,7
9,9
12
28
38
19
18
15
25
1
3
1
1

Zn
74
40
36
3
23
38
6
37
33,4
13,3
111
180
3
73
2
195
3
40
19
15
21
13
34
18
13
65
60
87
37
25
29
171
458
34
35
96
79
4
17
4
4

NEL
1380
20
260
670
72
70
61
44
42
114
65
40
172
92
130
97
56
46
135
2268
87
61
299
401
230
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Vysvětlivky:
UK1 – Butovická x Karlštejnská

RJ2B – dtto

HLU1 – plochy v k.ú. Hlubočepy

RJ3A – ZPA Jinonice – vpravo od vrátnice

HLU2 - dtto

RJ3B – ZPA Jinonice – jižně od vrátnice

HLU3 – dtto

RJ3C – ZPA Jinonice – vlevo od vrátnice

HLU4 – dtto

RJ4A – ZPA Jinonice – poblíž deponie kompostu

HLU5 – dtto

RJ4B – Poblíž komunikace ul. Mezi rolemi

HLU6 – dtto

RJ5A – za bývalou cihelnou ve směru

HLU7 – dtto

RJ5B – dtto

MJ1 – Motorlet Jinonice

RJ6A – Zatravněná plocha mezi ul. Radlická a

MJ2 – dtto

RJ6B - dtto

MJ3 – dtto

RJ7A – Nad kostelíkem j. Nepomuckého

MJ4 – dtto

RJ7B – dtto

PEH1 – Pechlátova x Holubová – hřiště

RJ8A – Za hřbitovem – ul. Výmolová

PEH2 – Pechlátova Holubová – rostlý terén

RJ8B – dtto

PKO1 – Pod Kotlářkou proti Pod Výtahy – hřiště

RJ9A – Zelená plocha na Laurové

PKO2 – Pod Kotlářkou proti Pod Výtahy – rostlý terén

RJ9B – dtto

POD1 – ul. Přímá – hřiště

SAN1 – Na Snatošce – park

POD2 – ul. Přímá - rostlý terén

SAN2 – dtto

RJ1A – Na Vidouli za černou skládkou

SAN3 – dtto

RJ1B – dtto

SAN4 – dtto

RJ2A – Neudržovaná plocha mezi Bucharovou a



štěrk a kamenivo - přebytek zemního kameniva při stavbě - neznečištěný. Odfrézované
podkladní vrstvy stávajících zpevněných ploch, zbytky z výstavby apod. Zpětné využití
v případě vhodných technologických parametrů, případně skládkování.



beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad
využitelný k recyklaci. Vznik při výstavbě, zejména při demolicích. Beton, cihly - drcení využití pro nové stavební aktivity, ev. i materiál použitelný do podloží vozovek.Ocel,
plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo – opětovné použití, případně jako
energetický zdroj – spalování



rostlinná tkáň, odpad z lesního hospodářství - výskyt po trase vlivem kácené zeleně.
Štěpkování, využití pro zkvalitnění povrchů, kompostování, pařezy uložení na skládku.



živičná směs - vznik při demolicích stávajících zpevněných ploch, vznik při povrchové
úpravě nově budované komunikace. Recyklace v obalovně.



Živičná směs: cca 40.000 m2



kabely – vznik v rámci odstraňování a přeložek inženýrských sítí. Využití jako druhotná
surovina, případně skládkování.



směsný komunální odpad - tvorba v zařízení staveniště. Uložení na skládku
komunálních odpadů.



nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a
převodové oleje a pod. - odpad kategorie N - nebezpečný - tvorba zejména v zařízení
staveniště (skladování). Ukládání na skládky příslušné skupiny, případně spalování.

V následující tabulce uvádíme množství odpadů, které je vázáno na výstavbu a je
s určitou pravděpodobností při daném stupni projektové přípravy z hlediska vznikajícího
množství identifikovatelné. Určit množství dalších odpadů uvedených v předchozí tabulce či
další odpady (které nelze vyloučit, že vzniknou v průběhu stavby nebo jejich absence) je
možné až tehdy, kdy bude znám zhotovitel stavby.
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Pravděpodobné množství vzniku odpadů při demolicích a zemních pracích
Kód druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie
odpadu

Množství (m3)

17 05 04

zemina a kamení
neuvedené pod
č. 17 05 03

O

980 tis.m3

17 05 03

zemina a kamení

N

17 03 01
17 03 02

asfaltové směsi obsahující
dehet
asfaltové směsi neuvedené
pod č. 17 03 01

Výskyt
přebytek zemin a hornin- MUK,
hloubené tunely a úseky mezi
nimi
lokálně, není oprávněný
předpoklad výrazných
kontaminovaných míst

O/N

živičná plocha
cca 40.000 m2
2

17 01 01

beton

O

17 01 02

cihla

O

17 09 04

směsné stavební a
demoliční odpady

N, O

17 01 01
17 04 05

beton
železo a ocel

O
O

17 04 05

železo a ocel

O

17 04 05

železo a ocel

O

17 04 11

kabely

O

20 02 01
17 02 01

biologicky rozložitelný
odpad
dřevo

O

cca 32.000 m
a cca 8.000 m2
množství lze upřesnit v další
fázi projektové přípravy
množství dle separace
jednotlivých komponent
stavebního odpadu
separace jednotlivých
komponent stavebního
odpadu
množství lze upřesnit v další
fázi projektové přípravy
množství lze upřesnit v další
fázi projektové přípravy
množství lze upřesnit v další
fázi projektové přípravy

živičná plocha
zpevněné plochy – dlažba,
chodníky
demolice zděných objektů
demolice betonových a
zděných objektů
likvidace železobetonových
konstrukcí
např. oplocení, sloupy el.
vedení apod.
trubní řady, plyn, voda a další
ocelové inženýrské sítě
rušené kabely sdělovací,
dálkové a veřejného osvětlení

množství lze upřesnit v další
fázi projektové přípravy

kácená zeleň

Neuvedená množství lze určit až v další fázi projektové přípravy.

Minimalizace dopadů na prostředí v důsledku tvorby odpadů
Výstavba komunikace si vyžádá, tak jako kterákoliv jiná stavba vytvoření zázemí zařízení staveniště. Zde budou umístěny mechanizmy, vytvořeno zázemí pro pracovníky,
kancelář vedení stavby, skaldové zařízení apod.
Podrobnější rozbor vznikajících odpadů na ploše zařízení staveniště nelze provést.
Teprve až po výběrovém řízení na zhotovitele stavby a jeho potřeb, lze specifikovat vznik
jednotlivých druhů a množství odpadů.
V obecnější poloze lze konstatovat, že bude dodržen princip minimalizace dopadů těchto
zařízení, resp. vlivů odpadů v těchto zařízeních na okolní prostředí. Budou voleny následující
postupy:


zařízení staveniště bude vybaveno kontejnery dle kategorie odpadu



dodržováním technologické kázně při výstavbě bude zajištěno omezení úkapů olejů,
pohonných hmot, technologických kapalin apod.



v případě havarijní situace dojde k urychlenému ověření rozsahu znečištění a odstranění
škody, provedeny příslušné rozbory



nebezpečné odpady jako jsou např. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky olejů a
pod. budou striktně separovány a ukládány do zabezpečených kontejnerů a následně
zneškodněny



skladování pohonných hmot, olejů apod. bude probíhat v souladu s obecně platnými
předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí



důsledná údržba v zařízení stavenišť, kropení vozovek k zamezí zvýšené prašnosti
v okolí staveniště.
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Možnosti zneškodňování odpadů
Největší množství odpadů, které vznikne v průběhu stavby, souvisí se zemními pracemi.
Vznikne zejména přebytek zemin a hornin - odpad O - ostatní, který nebude možno zpětně
využít. Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů N - nebezpečných (ty však budou vznikat
v objemech zásadně nižších) - viz. výše.
I když bude v maximální míře respektováno pravidlo nejen minimalizace tvorby odpadů,
ale i zpětného využívání odpadů vlastními možnostmi či prostřednictvím jiných osob,
nevyhne se stavba nutnosti ukládat odpady na skládky. V následujícím přehledu jsou
uvedeny některé skládky, které lze využívat pro ukládání odpadů kategorie O i N. Lze
zdůraznit, že jednotlivé skládky, podmínky jejich využití a množství uloženého odpadu bude
závislé na skutečném čase realizace stavby a na zhotoviteli stavby.
Podotýkáme, že při nakládání s odpady – odvozy a přísun materiálů se bude v maximální
míře využívat již vybudovanou trasu Radlické radiály a též železniční dopravu. Předpokládá
se, že železniční cestou bude odstraněno cca 60% zemního materiálu. Zbytek cca 30 % po
Radlické radiále a cca 10% bude vázáno na místní komunikace k nájezdům na dopravní
odvozové trasy.
Využitelné skládky připadající v úvahu k ukládání odpadů
Obec

Provozovatel

Veltrusy
Veltrusy

Kaučuk Group, a.s.
Strachov
MěÚ
Veltrusy, Pískovna Veltrusy
TEZZAV s.r.o.
Region, a.s.
Skládka Úholičky

Úholičky

Libčice
n/Vltavou
Olovnice
Koleč
Uhy
Buštěhrad

Vratislav Matoušek

Skládka

Kategorie
odpadu
O, N
O*
O

Pískovna
a O*
skládka Chýnov
OÚ Olovnice
Fořtovna
O*
OÚ Koleč
Koleč
O – dtto
Skládka Uhy, s.r.o.
Uhy
O, TKO
KND Kladno, s.r.o.
Buštěhradská
O/ N?
halda
Petroviče
A.S.A ., spol. s r.o.
Skládka Lodín
N
Ladislav Peller
Pískovna
– Pískovna Kosoř
O
rekultivace Kosoř –
Praha 5
Řevnice
EKOS Řevnice s.r.o. Na Bořích
O
Zdice
ZDIBE s.r.o.
Stanov
O
Hořovice
EKOSPLUS Praha
Sedlec – Rybníčky O
u Hořovic
Mníšek
pod Kovohutě Mníšek pod
N
Brdy
Brdy
Lipence
Lipence
Skládka Lipence
O*

Předpokládaná
doba
ukončení
provozu skládky
neuvedeno
neuvedeno
nestanovenoživotnost do cca r.
2020
nestanoveno
neuvedeno
neuvedeno
nestanoveno
nestanoveno
neuvedeno
nestanoveno

nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno
nestanoveno

* - skládky využitelné zejména pro ukládání zemin, kameniva, stavební suti - nekontaminované.

Odpady z provozu
Odpady v průběhu provozu na jsou dány údržbou a provozem. Zahrnují vlastní vozovku,
související zařízení, odvodnění, ošetřování zeleně apod., případně větší opravy.
Jedná se o:


Úklid uličních smetků, zbytky pneumatik a kovů z případně havarovaných vozidel,
zářivky, kabely, elektrická zařízení při výměně apod.
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Klest z prořezávaných stromů a keřů, odpad ze sekání trávy, event. zemina při údržbě
venkovních ploch,



Případně zbytky kalů dešťových vpustí, kanalizace, apod.



Materiál z demolic vozovek (živičná směs), stavební suť, výkopová zemina, beton,
kabely, dřevo, nádoby se zbytky barev, ředidel, textilní materiál znečištěný různými
škodlivinami apod. - při stavebně technických úpravách vozovky a souvisejících objektů při velké opravě.

Je nutné, aby odstraňování odpadů probíhalo v souladu se zákonnými předpisy
s upřednostněním způsobu, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a bude šetrnější
k životnímu prostředí.
Skládky
V rámci řešení Radlické radiály byla provedena nová rekognoskace terénu, zaměřená na
lokalizaci skládek a starých zátěží, neboť dostupné podklady nemohou podchytit současnou
situaci. Při porovnání lokalizace skládek a starých zátěží došlo k jednoznačnému odstranění
divokých skládek. Pro ilustraci uvádíme původně zjištěné divoké skládky a staré zátěže
nalezené v r. 2006 – 2007. Fotodokumentací prezentujeme bývalý stav a stav současný.
Barevně jsou označeny všechny nepovolené skládky, které byly odstraněny. Zůstávají pouze
povolené deponie. Počet potenciálně kontaminovaných ploch jsme nezaznamenali, neboť
stavební výstavba v těchto místech intenzivně probíhá. Proto se PKP (potenciálně
kontaminovanými plochami) již nezabýváme.
Skládky a staré zátěže
Označení
Popis
skládky
a
staré zátěže
Divoká skládka nad kostelíkem sv. Jana Nepomuckého - zbořeniště kolem něhož je
1
ukládán TKO, objemný odpad, bioodpad, pneumatiky, stavební rum, železo, textil,
plechovky od barev, plasty, dřevo, obrazovky z televizorů, papír apod.
Devastovaný, spíše částečně demolovaný objekt – nad kostelíkem sv. Jana
1A
Nepomuckého, vedle skládky č. 1 – stavební suť, plasty papír, komunální odpad,
mrazák, textil… - z rekognoskace jednoznačně vyplývá, že objekt je útulkem pro
bezdomovce (ležení, oblečení, předměty denní potřeby, pití apod.)
Divoká skládka při pěšině nad kostelíkem Jana Nepomuckého – TKO, bioodpad
2
– zarostlá již není viditelná
Divoká skládka při ul. Radlická x U kostela – TKO - odklizena, pouze drobné
3
odpadky (plasty, lahev apod.)
Divoká skládka před přejezdem železnice ul. Výmolová - zejména stavební odpad,
4
bioodpad, textil, plasty apod. Jedná se o nesouvislou skládku k ul. Radlické.
Drobné skládky při ul. Výmolová za železniční tratí – TKO, vesměs bioodpad,
5
dřevo, stavební materiál, papír, plasty, sklo, beton, plechovky apod.
Divoká skládka u trati ČD - TKO
6
Divoká skládka při cestě od Výmolové do Prokopského údolí – vybydlený objekt,
7
v okolí drobné skládky, eternit, stavební suť, dřevo, sklo, plasty, textil, TKO, apod.
Divoká skládka pod mostem při ul. Na Vysoké II – nesouvislé skládky, plechovky,
8
plasty, suť, obkladačky, pneumatiky dřevo, papír, objemný odpad apod.
Deponie ornice, dřevní hmoty, štěpky, komposty – oproti rekognoskaci v r. 2006,
9
nárůst kompostu na lokalitě.
Deponie inertního event. recyklovaného stavebního materiálu v blízkosti Radlické
10
betonárky (v oblasti navrhovaného západního portálu) při žst. Praha-Jinonice

Na následujících stranách č. 108-111 jsou fotografie skládek a starých zátěží.
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Skládka č. 1 a 1A Nad kostelíkem sv. Jana Nepomuckého

Současný stav

Skládka č. 5 při ul. Výmolová za železniční tratí

Současný stav

Deponie ornice, dřevní hmoty, štěpky – kompostárna - současný stav

Deponie inertního stavebního materiálu v blízkosti betonárky – současný stav
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B.III.4 Hluk
B.III.4.1 Hluk z provozu
Hluková studie je vypracována pro účely posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Při
zpracování studie byly zohledněny připomínky, které obdržel odbor ochrany prostředí MHMP
k Dokumentaci v rámci procesu EIA od DOSS, DÚSC, občanských sdružení a jednotlivých
obyvatel. Příloha č. B.5 Dokumentace včetně mapových podkladů.
Stavba Radlické radiály mezi MÚK Bucharova a MÚK Zlíchov změní dopravní režim
v celé posuzované oblasti a v souvislosti s tím i hlukovou expozici stávající zástavby. Trasa
radiály je částečně vedena v tunelech.
Kromě hluku z automobilové dopravy se v tomto území uplatní i hluk z dopravy železniční,
trať Praha-Smíchov – Hostivice.
Ve sledovaném území je podle platného územního plánu a zpracované urbanistické
studie plánována (a částečně už realizována) rozsáhlá výstavba bytových, školských a jiných
chráněných objektů.
Limity
Ochrana před hlukem vyplývá ze Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
a jeho novely č. 274/2003 Sb. Pro dopravní hluk je významný především DÍL 6 Ochrana před
hlukem, §30 a §31 tohoto zákona, který hovoří o povinnosti správců pozemních komunikací
či železnic technickými opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity
stanovené prováděcím předpisem (viz dále). Pokud nelze hygienické limity dodržet, může
orgán ochrany veřejného zdraví vydat časově omezené povolení pro provoz zdroje hluku či
vibrací, pokud bylo prokázáno, že hluk či vibrace byly omezeny na rozumně dosažitelnou
míru. Tím se rozumí poměr mezi náklady na protihluková či antivibrační opatření a jejich
přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže.
Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle tohoto nařízení vlády jsou dány limitní
hodnoty hluku a vibrací stanovené pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní
prostor staveb a pro chráněný vnitřní prostor staveb.
Nejvyšší přípustné hodnoty hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v
chráněném venkovním prostoru staveb jsou:
Pro okolí dálnic, rychlostních silnic a silnic I. a II. třídy
Pro denní dobu

LAeq, 16h = 60 dB

Pro noční dobu

LAeq, 8h = 50 dB

Pro okolí silnic III. třídy, silnic nižších řádů, místních komunikací a vedlejších městských komunikací
Pro denní dobu

LAeq, 16h = 55 dB

Pro noční dobu

LAeq, 8h = 45 dB

V ochranném pásmu drah**
Pro denní dobu

LAeq, 16h = 60 dB

Pro noční dobu

LAeq, 8h = 55 dB
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Nejvyšší přípustné hodnoty hladin hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb* jsou:
Pro stavby navržené, dokončené a zkolaudované do 06/06
Pro denní dobu

LAeq, 16h = 45 dB

Pro noční dobu

LAeq, 8h = 35 dB

Pro stavby navržené, dokončené a zkolaudované po 06/06
Pro denní dobu

LAeq, 16h = 40 dB

Pro noční dobu

LAeq, 8h = 30 dB

V ochranném pásmu drah*
Pro denní dobu

LAeq, 16h = 45 dB

Pro noční dobu

LAeq, 8h = 35 dB

*
**

druh využití místností je uvažován obytný, pro jiný druh využití jsou korekce dle uvedené
Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny
svislou plochou vedenou od osy krajní koleje, u dráhy regionální je to 60m

Zájmové území pro posouzení hlukové studie spadá do městské části Prahy 13,
katastrálního území Stodůlky a městské části Prahy 5, katastrálního území Jinonice, Radlice,
Smíchov a Hlubočepy.
Zástavba je tvořena plochami obytnými, zastoupena v území Stodůlek sídlištěm Butovice,
ostatní plochy jsou převážně tvořeny rodinnými domy a menšími bytovými objekty s max. 3
NP. Dále lokalita zahrnuje plochy průmyslové výroby a plochy určené dle platného UP
k bytové a administrativní výstavbě. Nejvýznamnější výstavba, rezidenční čtvrť Botanica, se
nachází v Nových Butovicích, v ulici Pekařská (v současné době je již realizována výstavba
komplexu a počínají další).
Plocha zájmového území
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Zadání
Z funkčního zatřídění vyplývá:
Hlavní trasa Radlické radiály je v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy navržena jako
sběrná komunikace funkční třídy B. Na západním konci je napojena na provozovaný úsek
RR, (ulici Rozvadovská spojka), která je charakteru místní rychlostní komunikace funkční
třídy A. Na západním konci je napojena na Městský okruh, který je místní komunikací
sběrnou funkční třídy B. Prvý úsek je navržen jako přechodový úsek mezi funkčními třídami
A a B.
Prostorové vedení trasy
Začátek trasy je navržen na násypu, část v MÚK Řeporyjská a u areálu Celní správy na
opěrných zdech. Podélný sklon zde dosahuje nejvyšší hodnoty na otevřeném úseku 4.85 %.
Střední část trasy mezi tunely Butovice a Jinonice je navržen v zářezu mezi zárubními zdmi
a konec úseku 2 v prostoru cihelny je navržen v odřezu, mohutný zářez na jižní straně
Radlické radiály (na straně k masivu Dívčích hradů) je částečně doplněn zárubními zdmi.
Příčný sklon vozovek je v přímé navržen střechovitý se základní hodnotou 2.50 %.
Součástí stavby jsou:
MÚK Bucharova
rampa A (MÚK Bucharova), úpravy křižovatky Puchmajerova – Pekařská
MÚK Řeporyjská a přestavba ul. Řeporyjská – varianta A
rampy B, C (MÚK Řeporyjská), rampa D (MÚK Řeporyjská OK), rampy E, F (MÚK
Řeporyjská), komunikace B (přestavba ul. Řeporyjská, jihozápad), komunikace C (přestavba
ul. Řeporyjská, severovýchod)
MÚK Řeporyjská a přestavba ul. Řeporyjská – varianta B
rampy B, C (MÚK Řeporyjská), rampa D (MÚK Řeporyjská OK), rampy E, F (MÚK
Řeporyjská), komunikace B (přestavba ul. Řeporyjská, jihozápad), komunikace C (přestavba
ul. Řeporyjská, severovýchod)
MÚK Butovice
rampy K, L (MÚK Butovice)
komunikace E (přestavba a prodloužení ul. Novoveská)
MÚK Jinonice
rampy M, N (MÚK Jinonice), rampy O, P (MÚK Jinonice), komunikace I (přestavba ul.
Radlická u metra Jinonice), komunikace J (přestavba ul. Radlická u nádraží Jinonice)
MÚK Zlíchov
rampy G, H, I, J (MÚK Zlíchov), komunikace M (přestavba ul. Křížová), komunikace N
(přeložka ul. Ke Sklárně)
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Tunel Butovice
Hloubený tunel, větrání je navrženo podélné s přívodem čistého vzduchu a odvodem
znečištěného vzduchu pomocí proudových ventilátorů. Ventilátory musí být situovány ve
vzdálenosti 30 – 50 m před výjezdovým portálem.
Tunel Jinonice
Hloubený tunel, větrání je navrženo přirozené. Na východě a západě tunelu ve směru jízdy
se nacházejí dva proudové ventilátory Ø 1 250 mm.
Tunel Radlice
Ražený tunel, hlavní větrání zahrnuje zařízení, které zajišťuje vnitřní prostředí v dopravních
tunelech v limitech hygienických předpisů při všech provozních stavech běžného silničního
provozu (provozní větrání) i při mimořádných situacích, např. při požáru v tunelu (požární
větrání).
Větrání pomocných prosto, řeší nucené větrání pomocných prostor (technologických center,
čerpacích stanic průsakových a odpadních vod, tunelových propojek) včetně strojního
chlazení a vzduchového chlazení.
Zdroje hluku
Bodové


Výdechy tunelu Radlice
Vzduchotechnický komín, umístěný ve vzdálenosti 165 m nad tunely od horního portálu.

Výstupní rychlost vzduchu 15 m/s, výška 15m. Max. hladina akustického tlaku ve
vzdálenosti 2 m nesmí dle výpočtu přesáhnout 78 dB.
Liniové


Železniční trať č. 122 Praha- Hostivice – Rudná u Prahy



Železniční trať č. 173 Praha- Smíchov – Beroun



Silniční komunikace, seznam viz Tab. Intenzity provozu v kapitole č. B.II.4.1

Řešené varianty


V1 - Nulová varianta – rok 2015
Akustická situace bez výstavby radiály



V2A - Aktivní varianta s PHO– rok 2015
Akustická situace s výstavbou radiály, MUK Řeporyjská s rondelem dole



V2B - Aktivní varianta s PHO– rok 2015
Akustická situace s výstavbou radiály, MUK Řeporyjská s rondelem nahoře
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Metodika
Použitý software
Výpočet byl proveden programem HLUK+, verze 7.11 profi se zohledněním aktualizace
Novely metodiky výpočtu hluku silniční dopravy z roku 2004, která upřesňuje postupy
uvedené v Metodických pokynech pro výpočet hluku pozemní dopravy, vydaných v roce
1991. Upřesnění postupů v Novele metodiky 2004 se týká emisní i imisní části výpočtů hluku
silniční dopravy. V oblasti emisí jde hlavně o obměnu vozidlového parku, příčné rozdělení
intenzit a složení dopravy na vícepruhových komunikacích, rychlosti dopravního proudu,
distribuci dopravy v denní a noční době, aktualizaci kategorií krytu povrchu vozovky.
V imisní části výpočtových postupů se upřesnění týká útlumu hluku nad odrazivým
terénem, vložného útlumu hluku protihlukovou clonou, vlivu odrazivých struktur, křižovatek.
Nejistoty
Samotný výpočet je zatížen určitými nejistotami. V první řadě se jedná o chybu
samotných vstupních podkladů, ze kterých vychází výpočet a na kterých je výsledek nejvíce
závislý. Poté následují faktory, které se nedají do výpočtu zahrnout, mohou to být vlivy
meteorologické (vítr, vlhkost, déšť, sníh…), vlivy jiných něž předpokládaných jevů
(překročení rychlosti, troubení.).
Obecně je možno udávat nejistotu výpočtu hladin hluku prostřednictvím použitého
programu HLUK+ 2 dB.
Postup
Do použitého softwaru byla načtena půdorysná situace záměru ve formátu dxf souboru.
Parametrem terénu při zadávání do programu HLUK+ je možno stanovit globálně plochy
odrazivé nebo plochy pohltivé. Odrazivé plochy jsou místa s minimálním útlumem zvukových
vln (beton, asfalt, vodní hladina.), plochy pohltivé jsou naopak místa s velkým útlumem
zvukových vln (tráva, obilí, nízké zemědělské kultury…). Jelikož celá posuzovaná trasa
Radlické radiály je vedena zastavěnými plochami, které doplňuji plochy komunikací, terén je
tedy z větší části odrazivý. V reálné situaci jsou kolem komunikace zelené plochy, pro
modelaci je volba (globálně) odrazivého terénu však variantou nejnepříznivější.
Dále byl zadán rok výpočtu, tento parametr je důležitý z hlediska popisu akustických
vlastností prvků, tvořících dopravní proud na komunikaci. Silniční intenzity byly zadávány pro
celých 24hod., přičemž program pro den (tj. 16 hod) bere cca 90 % z celkové intenzity a pro
noc (tj.8 hod.) cca 10 % z celkové intenzity. Následně byl vytvořen kvazi 3D model území
s trasou navrhovaného záměru. Jelikož má program omezenou kapacitu pro množství
objektů a zájmová část zabírá velké území, byl výpočet proveden po částech.
Část A
Km 0,000 – 2,050
Část B
Km 2,050 – portály tunelu Radlice
Část C
Portály tunelu Radlice, oblast ulice Radlická
Zlíchov
Oblast portálů tunelu Radlice
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Podél trasy byly zvoleny referenční výpočtové body, které jsou v nejbližším vztahu k trase.
Umístění je vždy 2m před fasádou obytných objektů v základní výšce 3m a dále individuálně
pro upřesnění imisní situace. V bodech byly vypočteny hladiny hluku pro denní a noční dobu,
které byly porovnány s hladinami limitními. V případě potřeby byla navržena protihluková
opatření.
Poloha bodů je vyznačena v grafických výstupech z programu HLUK+.
Adresní identifikace umístění bodů:
Část A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Běhounkova č.p.2460, Stodůlky
Pekařská č.p. 601, Jinonice
Za Zámečkem č.p. 745, Jinonice
Č.p. 2163, Stodůlky
Č.p. 509, Jinonice
Novoveská č.p. 213, Jinonice
Butovická č.p. 605, Jinonice
Novoveská č.p. 312, Jinonice
Za Zámečkem č.p. 708, Jinonice
Pekařská, komplex Botanica
Běhounkova č.p. 2343, Stodůlky
Běhounkova č.p. 2305, Stodůlky
Nušlova č.p. 2292, Stodůlky
Nušlova č.p. 2283, Stodůlky
Pekařská, komplex Botanica
Pekařská, komplex Botanica
Pekařská č.p.760, Jinonice, komplex Botanica
Radlická, dle UP
Řeporyjská č.p. 490, Jinonice
Řeporyjská č.p. 477, Jinonice
Radlická, dle UP
Radlická, dle UP
Butovická č.p. 205, Jinonice
Butovická č.p. 203, Jinonice
Butovická č.p. 323, Jinonice
Pekařská č.p.638, Jinonice

Část B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Butovická č.p. 605, Jinonice
Radlická č.p. 430, Jinonice
Puchmajerova č.p. 604, Jinonice
Objekt dle UP
Objekt dle UP
Polívkova č.p. 575, Jinonice
K Rovinám č.p. 549, Jinonice
Radlická č.p. 430, Jinonice
Puchmajerova č.p. 336, Jinonice
Do Podolí č.p. 345, Jinonice
Radlická č.p. 254, Radlice
Radlická č.p. 254, Radlice
Objekt dle UP
Objekt dle UP
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Část C
1
2
3
4
5
6

Radlická č.p. 176, Radlice
Radlická č.p. 2487, Smíchov
Radlická č.p. 2244, Smíchov
Radlická č.p. 2054, Smíchov
Radlická č.p. 1302, Smíchov
Radlická č.p. 115, Radlice

Zlíchov
1
2
3
4
5
6
7

Nový Zlíchov č.p.52, Smíchov
Křížová č.p.48, Smíchov
Křížová č.p. 2598, Smíchov
Křížová č.p. 3111, Smíchov
Nový Zlíchov č.p. 2602, Smíchov
Na Zlíchově č.p. 242, Hlubočepy
Křížová č.p. 2599, Smíchov

Výsledné výstupy
Výstupní údaje jsou prezentovány ve formě referenčních bodů s hodnotou příslušné
hladiny hluku, dále půdorysným promítnutím celé situace s rozprostřením příslušných
hlukových pásem, tvořící hlukovou mapu. Hluková mapa zobrazuje barevně odlišená pásma,
s krokem rozlišení 5 dB, doplněná izofonami s krokem 1 dB pro denní dobu (6-22 hod) a
zvlášť pro noční období ( 22-6 hod) jsou uvedeny v příloze č. B.5.
Výsledky
Nulová varianta
Část A
Ekvivalentní hladiny hluku v bodech ve venkovním prostředí, nulová varianta, rok 2015
ČÍSLO BODU

VÝŠKA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
10
11
12
13
13
13
13
14
15
15
15
15

[m]
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
3.0
3.0
3.0
9.0
15.0
20.0
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
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EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
50.3
41.0
46.5
37.1
44.8
35.7
46.0
36.5
57.2
47.7
55.4
45.8
65.6
56.4
58.1
48.4
47.5
38.5
48.5
39.5
48.9
39.8
47.2
38.1
50.8
41.8
54.0
44.5
43.3
33.8
41.3
31.8
43.0
33.6
46.6
37.1
48.6
39.1
42.8
33.3
41.9
32.8
43.7
34.6
46.6
37.2
51.4
41.6

PŘÍPUSTNÁ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
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ČÍSLO BODU
16
17
17
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25

VÝŠKA
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU
45.9
36.9
47.8
38.7
49.2
40.1
50.0
41.0
50.5
41.4
50.4
41.5
64.9
55.9
61.5
52.5
44.5
35.2
50.1
59.6
65.3
55.8
61.1
51.8
66.0
56.8

PŘÍPUSTNÁ HLADINA HLUKU
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50

Část B
Ekvivalentní hladiny hluku v bodech ve venkovním prostředí, nulová varianta, rok 2015
ČÍSLO BODU

VÝŠKA

1
2
3
4
5
6
6
6
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14

[m]
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
65.9
56.8
46.5
37.4
58.5
49.1
39.1
30.1
31.1
29.5
35.7
26.6
38.3
29.2
40.5
31.4
44.5
35.4
47.5
38.5
43.1
34.1
41.8
32.8
60.1
51.1
50.5
41.3
48.9
39.8
58.8
51.8
40.0
30.7
39.3
30.3

PŘÍPUSTNÁ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
60
50
60
50
60
50
60
50
60
55
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
55
60
55
60
55
60
50
60
50

Část C
Ekvivalentní hladiny hluku v bodech ve venkovním prostředí, nulová varianta, rok 2015
ČÍSLO BODU

VÝŠKA

1
2
3
4
5
6

[m]
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
67.7
58.3
73.2
63.8
72.6
63.4
71.8
64.3
71.1
64.0
67.0
57.7

PŘÍPUSTNÁ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50

Zlíchov
Ekvivalentní hladiny hluku v bodech ve venkovním prostředí, nulová varianta, rok 2015
ČÍSLO BODU

VÝŠKA

1
2
3
4
5
6

[m]
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Pudis a.s.

EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
62.8
61.0
64.9
58.5
69.2
62.3
60.1
52.1
57.8
50.7
72.6
71.9

PŘÍPUSTNÁ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
60
55
60
50
60
50
60
50
60
55
60
55
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Aktivní varianta
Část A – MUK Řeporyjská s rondelem v dolní poloze
Ekvivalentní hladiny hluku v bodech ve venkovním prostředí, aktivní varianta, rok 2015
ČÍSLO BODU

VÝŠKA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
10
11
12
13
13
13
13
14
15
15
15
15
16
17
17
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25

[m]
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
3.0
3.0
3.0
9.0
15.0
20.0
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
49.8
40.5
61.5
52.3
52.5
43.2
46.2
37.0
50.1
41.0
61.2
52.0
62.4
53.4
62.2
53.0
48.2
39.0
49.9
40.8
51.2
42.0
52.4
43.2
50.9
41.9
51.3
41.8
43.7
34.5
41.0
31.8
46.6
37.4
50.8
41.6
54.6
45.4
41.3
32.1
45.5
36.3
48.2
39.0
51.5
42.1
56.0
46.5
47.2
38.1
52.0
42.8
53.6
44.4
54.4
45.2
56.1
46.9
63.8
54.6
56.0
46.9
55.0
45.9
59.2
50.0
66.5
57.2
61.0
51.9
56.1
46.8
57.5
48.3

PŘÍPUSTNÁ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50

Část A – MUK Řeporyjská s rondelem v horní poloze
Ekvivalentní hladiny hluku v bodech ve venkovním prostředí, aktivní varianta, rok 2015
ČÍSLO BODU

VÝŠKA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
10
11
12

[m]
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
3.0
3.0

Pudis a.s.

EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
49.8
40.4
61.4
52.3
52.4
43.2
46.3
37.2
50.1
41.1
62.1
52.9
62.4
53.3
62.2
53.0
48.2
39.0
49.9
40.8
51.2
42.0
52.3
43.2
50.9
41.9
51.3
41.8
43.7
34.5

PŘÍPUSTNÁ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
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ČÍSLO BODU
13
13
13
13
14
15
16
17
17
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25

VÝŠKA
3.0
9.0
15.0
20.0
3.0
3.0
3.0
3.0
6.0
9.0
12.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU
41.0
31.8
46.6
37.4
50.8
41.6
54.6
45.5
41.3
32.0
45.8
36.6
47.2
38.1
52.0
42.9
53.5
44.4
54.3
45.1
55.9
46.7
61.9
53.0
61.3
52.3
56.9
47.8
50.4
59.4
66.5
57.2
61.0
51.9
55.9
46.7
57.3
48.1

PŘÍPUSTNÁ HLADINA HLUKU
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50

Část B
Ekvivalentní hladiny hluku v bodech ve venkovním prostředí, aktivní varianta, rok 2015
ČÍSLO BODU

VÝŠKA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

[m]
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
60.5
51.5
41.3
32.3
59.1
50.0
50.0
47.7
47.4
45.3
36.3
27.1
39.5
30.3
44.9
35.6
57.0
48.0
51.4
42.3
50.3
41.8
56.3
50.4
50.5
42.3
49.6
42.6

PŘÍPUSTNÁ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
60
50
60
50
60
50
60
50
60
55
60
50
60
50
60
50
60
50
60
55
60
55
60
55
60
50
60
50

Část C
Ekvivalentní hladiny hluku v bodech ve venkovním prostředí, aktivní varianta, rok 2015
ČÍSLO BODU

VÝŠKA

1
2
3
4
5
6

[m]
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
63.8
54.2
69.3
59.7
68.8
59.5
68.4
62.2
68.2
62.3
63.2
53.6

PŘÍPUSTNÁ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50

Zlíchov
Ekvivalentní hladiny hluku v bodech ve venkovním prostředí, aktivní varianta, rok 2015
ČÍSLO BODU

VÝŠKA

1
2
3
4
5
6

[m]
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

Pudis a.s.

EKVIVALENTNÍ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
62.2
61.0
65.4
58.8
68.3
61.7
51.7
57.9
56.7
50.1
72.6
71.9

PŘÍPUSTNÁ HLADINA HLUKU
LAeq, 16h
LAeq, 8h
[dB]
[dB]
60
55
60
50
60
50
60
50
60
55
60
55
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Návrh protihlukových opatření
Vzhledem k zasazení trasy do již realizované a funkční zástavby, je možno využít pouze
pasivní PHO, která budou chránit obyvatelstvo před nadměrným hlukem.
Mezi tyto opatření patří především výstavba různých PH stěn a valů podél komunikací
nebo úpravy přímo na fasádách zasažených objektů.
Výpočet prokázal nutnost ochrany před škodlivými emisemi z dopravy a dle rozvržení
hlukových pásem byly stanoveny a umístěny PHS, dále došlo k terénní úpravě zeminy na
PH zemní valy. V místech, kde nebylo možno technicky umístit bariéru mezi zdrojem hluku,
tedy radiálu a zasažený objekt, bylo přistoupeno k úpravě na fasádě, což zahrnuje vybavení
objektu okny s dostatečným hlukovým útlumem (objekty byly v této fázi projektové
dokumentace pouze vypsány, bez proměření skutečného stavu oken).
Technické požadavky na PHS
Zvukotechnické
Protihlukové stěny budou vzduchově neprůzvučné (rozdíl energie dopadající na povrch
překážky přivrácený ke zdroji hluku a energie vyzářené odvráceným povrchem) min. 25 dB.
Dalším důležitým parametrem je zvuková pohltivost (rozdíl energie dopadající na povrch
překážky přivrácený zdroji hluku a energie vyzářené stejným povrchem zpět). Podle zvukové
pohltivosti jsou clony:


Odrazivé:

< 4 dB



Pohltivé:

4 dB – 8 dB



Vysoce pohltivé: 8 dB ≤

Ostatní požadavky


Odolnost proti stárnutí, korozi



Stálobarevnost



Odolnost proti ohni



Nenáročnost na údržbu



Tvarovou a rozměrovou stálost, stabilitu



Plošnou hmotnost ( min. 10 kg/m2)

Vzhledem k zasazení trasy do již realizované a funkční zástavby, je možno využít pouze
pasivní PHO, která budou chránit obyvatelstvo před nadměrným hlukem.
Mezi tyto opatření patří především výstavba různých PH stěn a valů podél komunikací
nebo úpravy přímo na fasádách zasažených objektů.
Výpočet prokázal nutnost ochrany před škodlivými emisemi z dopravy a dle rozvržení
hlukových pásem byly stanoveny a umístěny PHS, dále došlo k terénní úpravě zeminy na
PH zemní valy. V místech, kde nebylo možno technicky umístit bariéru mezi zdrojem hluku,
tedy radiálu a zasažený objekt, bylo přistoupeno k úpravě na fasádě, což zahrnuje vybavení
objektu okny s dostatečným hlukovým útlumem (objekty byly v této fázi projektové
dokumentace pouze vypsány, bez proměření skutečného stavu oken).
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Varianta A – MÚK Řeporyjská s rondelem v dolní poloze
Zemní valy
Km 0,100 – 0,900
pravá (jižní) strana komunikace, výška valu 4,0 – 9,0 m.
Zemní val bude vytvořen z vytěžené zeminy, zpevněn bloky gabionů do max. výšky 5,0m.
Km 2,162 – 2,425
Levá (severní) strana, výška 8,0 – 16,0 m nad nulovou úrovní radiály.
Současné náspy podél ul. Radlická budou upraveny, zpevněny a opatřeny opěrnou zdí.
Protihlukové stěny (PHS)
Povrch, typ, technické specifikace a celkové estetické ztvárnění PHS, bude upřesněno
v dalším stupni dokumentace.
Km 0,143 – 0,877
Levá (severní) strana, výška 3,0 m.
Stěna bude výškově 2,0-3,4 m (dle terénu) nad nulovou úrovní radiály, přičemž přilehlá
strana bude tvořena vysoce pohltivým materiálem.
Strana odvrácená bude tvořena, vzhledem k blízké ulici Pekařská a administrativním
budovám s hladkými fasádami (odrazivými) též pohltivým materiálem.
Km 1,130 – 1,381
Levá (severní) strana na mostní konstrukci, výška 3,0 m.
Km 1,143 – 1,376
Pravá (jižní) strana na mostní konstrukci, výška 3,0 m.
Požadavky na PH clonu na vyvýšené části komunikace (dvě poslední PHS) jsou většinou
nejen z akustického hlediska, ale též z hlediska vizuálního začlenění do okolí. Jelikož jsou
stěny umístěny po obou stranách mostu, je možno vložit clonu odrazivou, prosklenou.
Vzhledem k prokázání nevhodnosti vložení čirého skla, byť s výstražnými motivy ptactva
(doporučení ČIŽP), je nutno volit sklo barevně tónované, případně zvolit kombinaci
s částmi neprůhlednými.
Km 1,230 – 1,355 (vztaženo kolmicí k staničení radiály)
jižně od nájezdu na kruhový objezd z ulice Řeporyjská (Jeremiášova), výška 3,0 m. Clona
oboustranně pohltivá.
Km 1,500 – 1,665
Pravá (jižní) strana, výška 3,0 m.
Vhledem k průběhu komunikací po obou stranách stěny, bude clona oboustranně
pohltivá.
Km 2,800 – 3,180
Levá (severní) strana, výška 3,0 m.
Vhledem k průběhu komunikací po obou stranách stěny a železniční trati, bude clona
oboustranně pohltivá.
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Opatření na objektu
Budova cca v km 1,600 vpravo, na parcele č.1236/9. V současné době je tento objekt
školicím a ubytovacím zařízením, ale počítá se s jeho převedením do bytového fondu.
V rámci rekonstrukce bude nutno brát v úvahu hlukovou expozici fasády přivrácené k radiále
a přizpůsobit tomu orientaci obytných místností, respektive kvalitu oken a celého
obvodového pláště budovy.
Dále objekty zasažené portálem tunelu Butovice:
Novoveská č.p. 213, Jinonice
Novoveská č.p. 312, Jinonice
Objekty a jejich fasády směrem k záměru je vhodné v další fázi projektové dokumentace
prověřit a zajistit PHO.
Případné ostatní objekty budou upřesněny v dalším stupni dokumentace.
Varianta B – MUK Řeporyjská s rondelem v horní poloze
Viz Varianta A s absencí PHS umístěných na mostní konstrukci u MUK Řeporyjská v km
1,130 – 1,376.
V této variantě prochází radiála v úrovni okolního terénu a naopak rondel je vyvýšen.
Technické řešení neumožňuje umístit na rondelu PHS.
Vyhodnocení
Nulová varianta
Část A
K překročení hygienických limitů ve venkovním prostoru dochází v 6 referenčních bodech.
Bod č.22 je u hraniční hodnoty a je umístěn na objektu dle UP s plánovaným využitím
přízemních pater pro administrativu, obchody, služby,aj.
Body č.19 a č.20, jejichž překročení je v rozmezí 1,5-5,9 dB formují emise z komunikace
Řeporyjská, u které jsou v těsné blízkosti (10-14m). Další výraznější nedodržení limitu jsou
objekty kolem úrovňové křižovatky ulic Radlická x Butovická (body č. 23, 24, 25 a 7), které
jsou zasaženy přímou expozicí hlukem. Překročení je v rozmezí 1,1 - 6,0 dB v denní době a
1,8 – 6,8 dB v noční době.
Část B
Hygienický limit pro venkovní prostor je překročen pouze u bodu č. 9 a to o max. 1,1 dB
(noc), v závislosti na propojce ulic Puchmajerova a Radlická.
Část C
Hygienický limit pro venkovní prostor je překročen ve všech sledovaných bodech
v rozmezí 7,0 - 13,2 dB v denní době a 7,7 - 14,3 dB v noční době.
Objekty, nacházející se podél ulice Radlická jsou těsně z obou stran přimknuté ke
komunikaci Radlická a dochází tak k násobnému odrazu od fasád domů, které jsou
z akustického hlediska odrazivé.
Zlíchov
K překročení hygienických limitů ve venkovním prostoru dochází v 5 referenčních bodech
v rozmezí 0,1 – 12,6 dB v denní době a 2,1 – 16,9 dB v noční době.
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Oblast Zlíchova je dopravně velmi zatíženou oblastí, kde se prolíná jak hluk z kolejové
dopravy, tak hluk silniční, reprezentován především MO. Pro objekty (body č. 1, 2, 3 a 4)
tvoří tyto zdroje hlukové pozadí, přičemž jsou nejvíce exponovány přilehlou komunikací ulice
Křížová.
Aktivní varianta
Část A-var A
Limitní hodnoty jsou překročeny v 7 bodech. Body č. 6 a 8 jsou umístěny v nejbližší
vzdálenosti k portálům tunelu (cca 85m) a jsou tak vystaveny nejvíce emisím z dopravy.
Blízká křižovatka ulic Stodůlecká x Novoveská situaci ještě umocňuje (u těchto objektů je
navržena protihluková úprava na fasádě). Překročení limitních hodnot pro venkovní prostor
je v rozmezí 2,2 – 3,4 dB.
V ostatních referenčních bodech dochází k překročení hygienického limitu v rozmezí 1,0 –
6,5 dB v denní době a 1,9 – 7,2 dB v noční době.
Objekt s bodem č. 22 je dle UP s využitím přízemních pater pro administrativu, obchody,
služby, aj.
Část A-var B
Vzhledem ke globálnímu výpočtu hladin hluku ve 3 m nedošlo k zásadním odchylkám od
var A, pouze zvýšil několik bodů o desetiny dB, ve vyšší výšce je však zřetelný dopad na
větší plochu kolem křižovatky. Nemožnost umístění PHS a tudíž nechráněný zdroj hluku
exponuje větší oblast.
Část B
Jelikož radiála je v tomto úseku vedena v tunelech Butovice a Jinonice, kde se hluk do
venkovního prostředí nešíří, došlo na mnoha místech ke snížení hladin hluku a všechny
objekty jsou pod hranicí limitující hodnoty.
Část C
K překročení limitních hodnot došlo ve všech bodech. Pohybuje se v rozmezí 3,2 - 9,3 dB
v denní době a 3,6 - 12,3 dB v noční době.
Vzhledem k odklonění dopravy na radiálu poklesla v ulici Radlická intenzita dopravy a s ní
i ekvivalentní hladiny hluku o několik dB. K poklesu pod limitní hodnotu však nedošlo.
Zlíchov
K překročení limitních hodnot došlo v 6 bodech. Body č. 1, 2, 3 a 4 jsou nadlimitní
v rozmezích 2,2 - 8,3 dB v denní době a 1,7 - 11,7 dB v noční době.
Bod č. 6 vykazuje stejné překročení jako v nulové variantě, 12,6 dB.
Objekty v nejbližším vztahu k portálům tunelu Radlice jsou ve vzdálenosti, kterou záměr
tolik neovlivní. Rampy sjezdů a nájezdů jsou částečně napojeny v tunelovém úseku.
Závěr
Výpočet srovnával variantu nulovou, tedy hlukovou situaci, která nastane v zájmové
lokalitě bez realizace záměru v roce 2015, a variantu aktivní, s umístěním radiály od MUK
Bucharova po MUK Zlíchov. Radiála je dále řešena s dvojím technickým návrhem řešení
MUK Řeporyjská.
Výpočtem bylo zjištěno zvýšené hlukové zatížení v nulové variantě, způsobené
komunikační sítí s podobou současného řešení vedení silnic. Především se jedná o rodinné
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domky u ulice Řeporyjská, křižovatky ulic Radlická x Butovická, dále v celém úseku
posledního 1km ulice Radlická (do křižovatky ul. Radlická x Křížová) a v oblasti Zlíchova.
Realizace radiály bude v úseku MUK Bucharova – MUK Řeporyjská vedena částečně
v zářezu a pro okolní obytnou zástavbu bude dodržen hygienický limit pro chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor staveb.
Srovnáním výstupů variantního řešení MUK Řeporyjská s rondelem v dolní a horní poloze
je patrný malý rozdíl v rozsahu hlukových pásem. Křižovatka je až na pár rodinných domů
v jihovýchodní části umístěna v dostatečné vzdálenosti od hromadné obytné zástavby, tudíž
se hladiny hluku ve sledovaných bodech mění pouze v desetinách dB. Jelikož byla
upřesněna technická stránka realizace rondelu v horní poloze, kdy řešení prokázalo
nemožnost umístit v horní části rondelu PHS, doporučuji (oproti původní studii) realizovat Var
A – s rondelem v dolní poloze. Tento fakt potvrzují i závěry studie hodnocení zdravotních
rizik expozice hlukem od Ing. Potužníkové.
Realizace stavby v dalším úseku vede trasu do tunelů Butovice a Jinonice a dojde tak
k zlepšení hlukové situace jak nad tunely, tak dále v ulici Radlická, kde klesne dopravní
vytížení.
Na oblast Zlíchova nemá realizace radiály vzhledem k hlukovému pozadí podstatný vliv.
Je vhodné v dalším stupni dokumentace realizovat průzkum fasád objektů s hladinou
hluku nad limitní hodnotou pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor
staveb. Dále dle rozvržení hlukových pásem přehodnotit umístění plánovaných objektů UP.

B.III.4.2 Hluk ze stavební činnosti
Úvod
Stavební práce na stavbě Radlické radiály budou podle harmonogramu výstavby probíhat
po dobu cca 4 let. Velká část trasy bude probíhat v hloubených tunelech, část stávajících
komunikací bude přesunuta, případně rekonstruována, budou postaveny mimoúrovňové
křižovatky, budou zde jeřáby, stroje pro zemní práce, betonáž, bude se odsud odvážet
vytěžená zemina, atd. K většině těchto činností budou používány stavební mechanizmy,
které jsou zdrojem hluku. Úkolem této studie bylo kvantifikovat hluk ze stavební činnosti,
případně navrhnout opatření na snížení negativních dopadů hluku na obytnou zástavbu.
Podrobné výsledky výpočtů hlukové zátěže a návrhy protihlukových opatření v území jsou
prezentovány v hlukových studiích, které jsou součástí této Dokumentace - příloha č. B.7,
B.6.
Podklady
Hluk byl vypočten na základě těchto podkladů:


situace 1:1000



prohlídka v terénu



časový harmonogram výstavby



popis stavebních činností v jednotlivých fázích výstavby



archivní údaje o měření hlučnosti stavebních strojů



metodika výpočtu hluku ze stavebního provozu



nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
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ČSN EN ISO 11200 Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními



Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí zn.HEM300-11.12.01-34065



Metodické opatření pro hodnocení hluku ze stavebního provozu – výnos hlavního
hygienika ČR zn.HEM- 321.6-24.7.1980

Metodika výpočtu hluku
Podle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací se hluk ze stavební činnosti vypočítá dle následujícího postupu:

L Aeq ,T = 10 log

10

LAeq , s
10

* t1 + 10 p * t 2
t1 + t 2

kde LAeq,s je ekvivalentní hladina akustického tlaku naměřená (stanovená) při působení hluku ze
stavební činnosti v dB
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v minutách
t2 je celková doba v minutách (pro denní dobu 7,00 – 21,00 hodin, pro noční dobu 21,00 – 7,00 hodin)
zmenšená o dobu t1
p je exponent, který se stanoví dělením přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku hodnotou 10

Podél trasy Radlické radiály bylo zvoleno 14 výpočtových bodů před fasádami nejbližších
obytných objektů:
Posuzované body
bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lokalita
panelový dům Nušlova ul.
navrhovaná zástavba
Stará Stodůlecká x Řeporyjská
Řeporyjská
Střední technická škola hl. m. Prahy
Radlická ul.
Radlická x Butovická
Bučovická x Pod Vidoulí
Polívkova
Puchmajerova (u metra Jinonice)
Pod vodovodem (kasárna)
Křížová
Tetínská
Nad Konvářkou

km cca
0,640 vpravo
0,725 vlevo
1,250 vpravo
1,225 vlevo
1,550 vpravo
1,580 vpravo
2,065 vpravo
2,080 vlevo
2,240 vlevo
2,710 vlevo
2,790 vpravo
4,845 vlevo
4,490 vlevo

K výpočtu jsou používány vztahy, které vycházejí z emisních hodnot hluku používaných
zařízení na stavbě:
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Použité stavební mechanizmy
Číslo zdroje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Mechanizmus (činnost)
buldozer
3
rypadlo 1 m
nákladní auta
vibrační válec
kompresor
3
rypadlo 0,5 m
věžový jeřáb
domíchávač betonu
čerpadlo betonu
ponorný vibrátor
grader
válec hladký
finišer
autojeřáb
vrtná souprava
drobná mechanizace
vrtná souprava kotvení

LAeq v dB/vzdálenost v m
80/7,5
87/5
83/7,5
80/10
75/10
76/10
60/5
57/10
75/15
63/10
84/10
74/10
81/10
76/5
83/10
65/10
76/10

Výpočet hluku ze stavební činnosti
Výpočet byl proveden pro denní období, které je u hluku ze stavební činnosti uvažováno
časové rozmezí od 7 do 21 hodin.
Vzdálenost pohybujících se strojů od posuzovaného místa je proměnlivá, výpočet je
proveden vždy pro průměrnou vzdálenost.
Poloha výpočtových bodů je vyznačena v situaci v příloze č. B.7
Přehled vypočtených hladin z jednotlivých činností
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.Sch.
1.7.Rad.
1.7.But.
1.7.kas.
1.7.Kř.
2.1.
2.2.
2.3.
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bod
1
2
3
4
5
6
9
1
2
6
7
8
10
11
12
7
8
9
10
13
14

ZP
58,0
55,3
70,8
66,9
59,8
64,3
67,1
56,5
57,0
59,8
61,7
66,3
61,9
58,0
58,1
69,4
66,3
62,6
59,1
60,1
49,8
50,8

M
55,5
53,7
68,4
64,5

68,4

L
55,7
54,0

V
59,3
57,5
72,1
68,2
61,1
65,6
68,3
55,8
59,8
62,6
64,4
69,0
64,7
60,7
60,9
72,1
64,3
60,6
57,1
58,1
47,7
48,8

O
40,3
38,5
53,1
49,2
42,0
46,6
49,3
38,8
40,8
43,6
45,4
50,0
45,6
41,7
41,9
53,1
48,6
44,9
41,4
42,4
32,0
33,1

OZ

Zá paž

66,7
62,8
57,5
42,1
64,8

67,3

66,6
62,9
59,4
60,4

ZZ

T

54,2

53,4

63,2
59,6
56,1
57,1
48,3

B

Tech

46,7
47,7

44,3
45,4
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Vysvětlivky:
ZP – zemní práce

Zá paž – záporové pažení

M – most

ZZ – zárubní zdi

L – lávka

T – tunel

V – vozovky

B – betony

O – ostatní

Tech – technologie

OZ – opěrné zdi

Závěr
Z výpočtů hluku ze stavební činnosti vyplývá, že k překročení hygienického limitu pro
denní dobu dojde:
1. rok 2.Q v bodech: 3, 4, 6, 7, 8
3.Q v bodech: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10
2. rok 2. Q v bodech 3, 7, 9, 10
3. Q v bodech 3, 7, 9, 10
4. Q v bodě 3
3. rok 2. Q v bodech 3, 4, 6, 12
3. Q v bodech 3, 4, 5, 6, 7, 12
4. Q v bodě 12
4. rok 1.Q v bodě 12
2. Q v bodě 9, 12
Z výše uvedeného vyplývá, že nejvíce bude nadměrným hlukem trpět zástavba v blízkosti
MÚK Řeporyjská (referenční body 3 a 4). Stavební činnost tady představuje nejen výstavbu
mimoúrovňové křižovatky, ale také úpravu trasy Radlické a Řeporyjské ulice a vzdálenost
stavby od posuzovaných objektů je minimální.
Podobně bod 6 je ze všech stran obklíčen stavební činností, není divu, že hluk v něm
dosahuje nadlimitních hodnot.
Body 7, 8 a 9 jsou v nechráněném území mezi dvěma tunely – Burovickým a Jinonickým.
O lokalitě kolem bodu 10 platí totéž co o bodu 3. V prostoru MÚK Jinonice se upravuje
ulice Puchmajerova a budují kromě RR další nové komunikace v bezprostřední blízkosti
zástavby.
Bod 12 v Křížové ulici bude ohrožen nadměrným hlukem až v závěrečné fázi stavby, kdy
se stavební aktivity přesunou do území Zlíchova.
Vzhledem k rozsahu stavby, jejíž trasa prochází převážně zastavěným územím, nelze
reálně eliminovat zvýšení hlukových hladin ve venkovním prostoru. Považujeme proto za
rozumné věnovat se dodržení požadovaných hladin v interiéru. V praxi to znamená prověřit
měřením stav stávajících oken na nejbližších objektech a v případě potřeby vyměnit, resp.
opatřit těsněním ještě před zahájením stavby. Toto opatření ochrání interiéry nejen před
hlukem, ale také před zvýšenou prašností.
Při výstavbě dále doporučujeme monitoring v celé trase RR.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1 VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIROMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Širší vztahy
Širší vztahy a řešení urbanismu budou vždy vycházet z přírodních a urbanistických
daností ucelené části města na levém břehu Vltavy, tvořené soustavou poměrně hlubokých
údolí orientovaných ve směru východ - západ.
Území Radlic a Jinonic je zásadně ovlivněno vedením Radlické radiály, která je součástí
sítě hlavních komunikací města a dle ÚPn hl.m. Prahy plní funkci hlavní sběrné komunikace
pro území Radlic, Jinonic a Jihozápadního města.
Radlické údolí, které je podstatnou součástí dotčeného území, zprostředkovává všechny
důležité vazby ve směru východ - západ mezi Jihozápadním městem a centrem hl.m. Prahy.
Jihozápadní město (JZM), které je jádrem městské části Praha 13 a které vzniklo jako téměř
monofunkční sídliště, má dnes cca 50 000 obyvatel. Zdrojem většiny pracovních příležitostí i
místem pro uspokojování kulturních potřeb obyvatel JZM zůstává nadále celoměstské
centrum a centrum Prahy 5 - Smíchov. Přesto, že se dle ÚPn hl. m. Prahy a Strategického
plánu hl.m. Prahy počítá s dovybavením sídlišť o chybějící obchodní a kulturní zařízení a
pracovní příležitosti, vztah k centru města bude nadále silný.
Radlické údolí téměř bezprostředně navazuje na rozvojové plochy v severní částí nádraží
ČD Smíchov. Urbanistické řešení by mělo směřovat k překonání prostorových bariér mezi
východní částí Radlického údolí a Smíchovem, tvořených trasou městského okruhu a
zbývající plochou nádraží. Při řešení je třeba vycházet z předpokládaného rozvoje
Smíchova, kdy se jeho severní část, včetně okolí křižovatky Anděl, stává součástí
rozšířeného celoměstského centra. Silná koncentrace komerčních a administrativních funkcí
v této lokalitě může ovlivnit využití rozvojových ploch v Radlickém údolí.
Severojižní vazby v území jsou zcela odlišné. Podél severní hranice řešeného území je
třeba respektovat návaznost na obytná území v Košířském údolí, při ulici Jinonické a v
náhorní poloze podél ulice Peroutkovy. Řešení navrhované US je koncipováno tak, aby
směřovalo ke zlepšení vazeb k těmto územím, především návrhem nové komunikace
propojující údolí Radlické s údolím podél ul. Jinonické a systémem pěších cest a
cyklistických tras.
V širším okolí řešeného území, podél jeho severní i jižní hranice, jsou v ÚPn hl.m. Prahy
navržena rozsáhlá území sloužící oddechu. Je to především na jihu tradičně využívané
Prokopské a Dalejské údolí s navazující rozlehlou náhorní plošinou Dívčích hradů a na
severu pak Vidoule, určená k odlehčení rekreací přetíženému přírodnímu parku Prokopské a
Dalejské údolí.
Současné využití území, urbanistické souvislosti a podmínky trasy Radlické radiály
Oblast při stanici metra Radlická – tato oblast doznala radikální změny v souvislosti s
výstavbou trasy B metra. Původní historické jádro Radlic bylo zcela asanováno, zachována
zůstala pouze kaple sv. Jana Nepomuckého – zcela bez urbanistického kontextu. Kromě
vlastní stanice metra zde byl realizován sportovní komplex TJ Motorlet se sportovní halou a
bazénem. Do současného období zůstaly v území provizorní areály stavebních dvorů.
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Celkově lze tuto oblast charakterizovat jako provizorní, bez vytvořené urbanistické struktury
a vazeb, které by odpovídaly významu místa jako lokálního centra oblasti při stanici metra.
Oblast při ul. Radlické mezi stanicemi metra Jinonice a Radlická – koridor čtyřpruhové
Radlické je obklopen průmyslovými areály s různorodým zastavěním, částečně nevyužívaná
nebo devastovaná území. Značnou část území lze považovat za vhodnou pro přestavbu,
změnu funkčního využití a regeneraci.
Oblast při stanici metra Jinonice – severně od stanice a železniční trati rozsáhlý
průmyslový areál Walter, západně obytná a smíšená zástavba. Jižně a jihovýchodně od
stanice metra areály bývalého zařízení staveniště a stavebních dvorů a areál cihelny –
potenciální území pro regeneraci a nové funkční využití. Západně od metra nový obytný
soubor U kříže.
Oblast mezi Starými Butovicemi a Jinonicemi – koridor čtyřpruhu necitlivě protíná
strukturu obce, v oblasti před Tyršovou školou v zářezu cca 6 m – obě části území
prostorově zcela odděleny. Průchod komunikace spolu s terénními protihlukovými valy
vytváří výraznou prostorovou bariéru.
Oblast mezi Starými Butovicemi a stanicí metra Nové Butovice – bývalé areály zařízení
staveniště a stavební dvory, velkou část území zabírá sportovní areál TJ Motorlet s
fotbalovými a tenisovými hřišti. Obdobný charakter má i území jižně od čtyřpruhové
komunikace. Na severu přechází nevyužité plochy do struktury historického jádra a vilové
zástavby Jinonice – hodnotné přírodní partie zejména kolem rybníčku.
Oblast při stanici metra Nové Butovice – stanice metra s dopravním terminálem na terénní
vyvýšenině, v současné době probíhá nebo je v přípravě zástavba okolí stanice – především
komerční administrativní objekty. Severně přírodní území při areálu Jinonického zámečku.
Oblast mezi Novými Butovicemi a křižovatkou D8 s ul. Bucharovou – z jižní strany je trasa
RR lemována protihlukovými valy, ze severní strany řadou menších areálů komerčního
charakteru. Na stráni pod Vidoulí je připravována rozsáhlá obytná čtvrť Pod zámečkem.
Přírodní a krajinné hodnoty
Významné přírodní a krajinotvorné prvky můžeme hledat zejména v bezprostředním
sousedství území, vymezeného pro řešení urbanistické studie, s vlastním územím tedy
blízce souvisí. Jedná se především o tři významné návrší, zdvihající se nad krajinou, která
se v dávné minulosti stala jednou z prvních míst osídlení pražského prostoru.
Masiv Dívčích Hradů tvoří rozsáhlou plošinu mezi Prokopským, Vltavským a Radlickým
údolím. Prudkými vápencovými stěnami spadá zejména jižním a východním směrem,
severně k území Radlic a Jinonic se svažuje mírněji. Zajímavým krajinným fenoménem je
zde i Buštěhradská železnice, která šplhá prudkým stoupáním po celém úbočí Dívčích
Hradů.
Návrší Vidoule je v pražské krajině ojedinělým typem tzv. tabulové hory s poměrně
rovným temenem a prudkými vápencovými až 30 m vysokými stěnami po obvodu východní
části návrší.
Třetím výrazným návrším je ostroh bývalého Butovického hradiště jihozápadně od
Butovic, vypínající se prudkými skalnatými svahy nad zákrutem Prokopského potoka.
Prokopské (Dalejské) údolí pokračuje dále k východu k Hlubočepům a zejména díky své
geologické skladbě a četným vápencovým skalám, lomům a svahům je atraktivním krajinným
celkem souvisejícím s řešeným územím.
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C.1.1 Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (viz. § 3 zákona č.
114/92 Sb.). Prvky ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky.
V řešeném území se nachází pouze dva prvky ÚSES – biokoridory. Nefunkční lokální
biokoridor spojující Prokopské údolí s Vidoulí a druhý částečně funkční spojující LBC U
starého židovského hřbitova a Paví vrch, který slouží jako terestrická větev nadregionálního
biokoridoru vedeného v ose toku Vltavy. Již vymezená biocentra jsou až za hranicemi
řešeného území.
Trasa Radlické radiály přes území Prahy 13 a Prahy 5 je v kontaktu pouze s nefunkčním
lokálním biokoridorem L4/242. V zájmovém území se přimyká k tělesu Radlické radiály ze
severu u křižovatky Bucharova a Schwarzenberská, vede souběžně po severní straně tělesa
radiály, kříží ulici Tichnovu, a dále se ohýbá na jih a kříží Radlickou ulici (tedy v budoucnosti
radiálu) západně od křižovatky se Stodůleckou ulicí v místě budoucí MÚK Nové Butovice.
Křížení nefunkčního lokálního biokoridoru (L4/242)
Lokální biokoridor nefunkční L4/242 (Vidoule – Husovy sady) spojuje lokální biokoridor
funkční L3/242 (stejného názvu) na severu a lokální biocentrum funkční L1/210 (Hemrovy
skály) na jihu lokální biokoridor nefunkční L4/242 (Vidoule – Husovy sady) spojuje regionální
biokoridor funkční L3/242 (stejného názvu) na severu a lokální biocentrum funkční L1/210
(Hemrovy skály) na jihu.
Původní řešení převedení ÚSES, resp. biokoridoru L4/242 dle platného ÚP přes RR
řešeného formou ekoduktu umístěného do prostoru plánované MÚK Nové Butovice
prezentované v předchozí dokumentaci bylo přepracováno. Jelikož toto řešení úplně
nezajišťovalo dostatečnou funkčnost přechodu, byla snaha ze strany projektanta a
zpracovatele dokumentace naleznout novou variantu řešení daného problému.
10.6. 2008 bylo svoláno zpracovatelem dokumentace jednání, na kterém byla z několika
předložených variant převedení ÚSES přes RR vybrána nejoptimálnější z hlediska logičnosti
návaznosti a funkčnosti, tj. možnosti migrace živočichů přes RR. Jednání se zúčastnili
zástupci investora, mandatáře, odborů ŽP MHMP, městských částí a ÚRM, zpracovatele a
projektanta. Zápis z jednání je součástí příloh dokumentace. Technické řešení bylo následně
předáno Ing. Pilařovi, který jako osoba autorizovaná pro tvorbu ÚSES jej doplnil o potřebné
náležitosti (popis migračního objektu, seznam doporučených dřevin, opatření).
Variantní provedení MÚK Řeporyjská spolu přináší dvě různá řešení křížení biokoridoru
L2/242 s Řeporyjskou ulicí. Varianta A, tj. při rondelu umístěném v dolní poloze bude
biokoridor vykřížen v úrovni Řeporyjské podle platného územního plánu. Toto řešení křížení
je pro tuto situaci standardní. Ve variantě B, tj. při rondelu umístěném nahoře bude
biokoridor křížen s Řeporyjskou mimoúrovňově, jelikož v místě křížení bude komunikace na
náspu a pod Řeporyjskou bude možné realizovat podchod. Uvedené řešení neodpovídá
platnému územnímu plánu, jelikož Řeporyjská bude muset být přeložena do nové trasy.
Zprávu Ing. Pilaře obsahující i popis vybraného řešení převedení biokoridoru přes RR
uvádíme zde:
Podle stávající ÚPD lokální biokoridor L4/242 kříží stopu Radlické radiály přibližně
v prodloužení ulice Na Vidouli kde začíná hloubený úsek RR. Biokoridor je hodnocený jako
nefunkční. Precizace technického řešení vedla k závěru, že převedení biokoridoru po stropu
tunelu by vedlo k jeho prodloužení, kterým by přesáhl charakteristiky „krátkého tunelu“. Tato
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úprava by vyvolala změnu technického řešení tunelu. Bylo proto hledáno řešení, které
zachová funkčnost ÚSES a nebude zvětšovat ekologickou stopu stavby. V místě stávajícího
křížení je RR vedena v zářezu, takže přichází v úvahu pouze prodloužení tunelu (a změna
jeho normového zařazení) nebo samostatný ekodukt. Obě varianty se srovnatelnými
investičními náklady. Třetí možností byl přesun křížení do místa, kde je RR umístěna na
násypu a křížení lze realizovat podchodem (resp. soustavou propustků). Z možných variant
byla vybrána (výrobní výbor 10. 6. 2008) varianta přesunu křížení o cca 200 m směrem
k Butovicím (přibližně na staničení 1+640,00), kde je RR umístěna nad stávajícím terénem.
Následuje shrnutí východisek, které vedly k výběru varianty a doporučení pro praktickou
realizaci.
Základní údaje o stavbě
Jde o změnu vedení části biokoridoru ÚSES L4/242 v souvislosti se stavbou Radlické
radiály. Biokoridor přechází tuto navrhovanou komunikaci a bylo nutno řešit překonání této
bariéry pro živočichy.
Biokoridor vede rozvojovým územím na jihozápadě Prahy. V současné době jsou zde
ruderální plochy, extenzivní skladové areály apod. Dle Územního plánu se má celé okolí
biokoridoru zastavět převážnou zástavbou se všeobecnou smíšenou funkcí a zvláštními
komplexy, s výjimkou severní části u Jinonického zámečku, kde navazuje park s vodními
plochami.
Rozbor stanovištních podmínek
Řešená část biokoridoru víceméně podélně překračuje mírný hřeben tvořený zákrutou
přítoků Dalejského potoka. Geologickým podložím jsou eolické a deluvioeolické sedimenty;
spraše, sprašové hlíny, drťovité spraše. Na nich jsou vyvinuty hnědozemě, místy černozemě.
Dle Mapy Klimatických oblastí ČSSR náleží do oblasti T2 s následujícími charakteristikami:
počet letní dnů 50-60, počet dnů s průměrnou teplotou 10̊C a více 160-170, srážkový úhrn ve
vegetačním období 350-400 mm. Režim bude na jižních svazích a v nejvyšší části hřbetu
mírně sušší, na severních svazích a v údolích vlhčí, obé však v rámci normální hydrické
řady.
Na úrovni mikromozaiky stanovišť dojde, v souvislosti se stavbou Radlické radiály, k
dalším posunům typickým pro městské prostředí (posun k sušším, vápníkem a živinami
bohatším stanovištím), které mohou být dosti významné. Oblast patří do fytogeografické
oblasti 7d. Bělohorská tabule. V místě vedení biokoridoru podél Radlické radiály by přirozeně
dle geobiocenologického přístupu rostly typické bukové doubravy (2B3), dle geobotanického
přístupu černýšové dubohabřiny typické.
Koncepce řešení
Biokoridor L4/242
Biokoridor v délce cca 200 m bude přeložen na jižní hranu RR (v současnosti je BK
nefunkční a na severní straně RR nejsou žádné reálně využitelné prvky). V rámci stavby RR
bude realizován v minimální šíři 15 m, s tím, že posléze bude integrován do sadových úprav
příslušné rozvojové plochy.
Cílová společenstva biokoridoru L4/242 jsou dle dokumentace k Územnímu plánu hl. m.
Prahy jak luční, tak lesní i lesostepní. Biokoridor vedený v těchto urbanizovaných
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podmínkách bude nutně sloužit i rekreaci obyvatel a venčení psů. Tato jeho funkce je však
do jisté míry střetem zájmů se zájmy ochrany přírody, proto by bylo vhodné biokoridor rozšířit
z minimální šíře 15 m o další pás zeleně, který by sloužil i rekreaci obyvatel a přitom byla
zachována funkčnost biokoridoru a preferovat lesní/lesostepní cílová společenstva.
Typický průřez biokoridoru kolmo na osu RR (platný pro celou délku souběhu biokoridoru
s RR) obsahuje pás keřů podél komunikace šířky 2 m, pás stromů s podrostem keřů,
průběžný po celé délce BK, šířky nad 8 m, zbylých 5 m šířky může být variantně řešeno jako
prakticky libovolný vegetační prvek (travobylinné porosty s preferencí extenzivních trávníků,
stromy nebo keře, výjimečně pěší komunikace. Vhodné je oddělení biokoridoru od
komunikace plotem nebo stěnou a to na rozhraní sečeného trávníku podél komunikace a
pásu keřů.
Doporučená dřevinná skladba pásu blíže ke komunikaci, dále jmenované dřeviny tvoří
min 80% výsadeb
Stromy
dub letní (křemelák)
jasan ztepilý
javor mléč

Quercus robur
Fraxinus excelsior
Acer platanoides

Keře
zimolez pýřitý
řešetlák počistivý
slivoň mahalebka
slivoň trnka
hloh jednosemenný
růže bedrníkolistá
kalina tušalaj
růže šípková
ptačí zob obecný
dřín obecný
svída krvavá

Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica
Prunus mahaleb
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Rosa pimpinelifolia
Viburnum lantana
Rosa canina
Ligustrum vulgare
Cornus mas
Swida sanguinea

Dřevinná skladba ve vlastním biokoridoru
Stromy
dub zimní (drnák)
habr obecný
dub letní (křemelák)
lípa malolistá
třešeň

Quercus petraea
Carpinus betulus
Quercus robur
Tilia cordata
Prunus avium

50%
20%
15%
10%
5%

Případně: buk lesní, javor mléč, javor babyka, jeřáb ptačí, jasan ztepilý, javor klen, topol
osika, borovice lesní, jeřáb břek, bříza bělokorá, jeřáb muk, jilm habrolistý, lípa obecná, olše
lepkavá, jilm vaz, vše méně než 5%
Keře
líska obecná
svída krvavá
ptačí zob obecný
Pudis a.s.

Corylus avellana
Cornus sanguinea
Ligustrum vulgare

20%
10%
5%
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brslen evropský
hloh jednosemenný
slivoň trnka
řešetlák počistivý
zimolez pýřitý
růže keltská
krušina olšová

Euonymus europaeus
Crataegus monogyna
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Lonicera xylosteum
Rosa gallica
Frangula alnus

5%
ostatní pod 5%

Náhradním lučním společenstvem byla společenstva svazu Arrhenatherion elatioris
Luquet 1926, na sušších místech asociace Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati
Klika 1933.
Vhodná směs na zatravňovaná místa: Festuca rubra, Festuca pratensis, Dactylis
glomerata, Poa pratensis, Poa trivialis, v sušších polohách Agrostis capillaris, Poa
angustifolia.
Rozhodně se pro tento účel nehodí nepůvodní rostliny, které se do svého okolí rozšiřují: Acer
negundo, Ailanthus altissima, nepůvodní druhy rodu Populus, Robinia pseudoacacia, druhy
rodu Amorpha, Cornus alba, Cornus sericea, Eleagnus commutata, Hippophaë rhamnoides,
Laburnum anagyroides, Lycium barbarum, druhy rodu Mahonia, Padus virginiana, Padus
serotina, Physocarpus opulifolius, Pyracantha coccinea, Ribes aureum, Rhus typhina, Rhus
glabra, Rosa rugosa, Rosa nitida, Rosa multiflora a pokryvné růže, druhy rodu Sorbaria,
Spiraea alba, x billiardii, douglasii, menziesii, druhy rodu Symphoricarpos, Syringa vulgaris,
Syringa x chinensis.
Křížení biokoridoru s RR (přechod pro zvěř)
Původní vedení biokoridoru bylo ve směru od biocentra L1/210 navrženo podél starší
zástavby Butovic a překračovalo Radlickou v místě zářezu komunikace. Toto vedení
vyvolávalo potřebu přechodu silnice pro zvěř ekoduktem. Toto řešení je značně nákladné a
uvnitř urbanizovaného území, kde se vyskytuje jen spíše menší zvěř, není nezbytně nutné.
Křížení biokoridoru (obecně průchodnost bariéry) pro živočichy je možno vyřešit podchodem
v místě, kde je vedena Radlická nad stávajícím povrchem. Takovéto místo se nachází asi
200 m západně od původně navrhovaného křížení biokoridoru s Radlickou. Z hlediska
nadregionálního posouzení (Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních
komunikací pro volně žijící živočichy) významu území pro migraci zvěře se jedná oblasti
nevýznamné, bez výskytu velkých savců – především velké městské aglomerace kde
průchodnost pro srnčí a větší zvěř není třeba řešit. V oblasti nevýznamné pro migraci zvěře
je vhodné řešit každý 1 km průchodnost pro obojživelníky, plazy a drobné savce.
Průchodnost pro lišku, jezevce po cca 1-3 km. V oblasti méně významné se navrhují
přechody pro savce velikosti srnčí asi po 5 km. Délka řešeného území je necelý 1 km.
Biokoridor bude v urbanizovaném okolí představovat významnou možnost pohybu pro zvěř a
v ideálním případě by bylo vhodné v trase biokoridoru zhotovit průchod pro všechny zmíněné
kategorie živočichů.
Podchod pro srnčí zvěř musí mít minimální výšku 2,5 m a s indexem průchodnosti větším
než 1,5 (vypočítá se dle vzorce: I=šxv/d). Pro zvířata velikosti jezevce stačí betonová trubka
o průměru 30 cm či obdobně velká rámová konstrukce, která je vhodnější. V okolí podchodů
by neměly být rušivé vlivy. Není vhodné podchod pro zvěř spojit s podchodem pro lidi,
umísťovat v jejich blízkosti myslivecké posedy a jiné stavby. Podchod je vhodné chránit proti
hluku ze silnice pomocí protihlukové stěny vysoké aspoň 100-150 cm popř. jiné technickovegetační opatření vytvářející hlukovou a optickou zábranu. Podchod by také neměl být
osvětlen. Pro drobné živočichy je nutné, aby v pochodu nebyly bariéry vyšší než 10 cm.
Oplocení (z hlediska zvěře) by mělo být pouze v okolí podchodu. Ploty by měly navádět k
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podchodu a až těsně u něj končit. Oplocení by mělo vést na rozhraní pravidelně sečeného
trávníku a keřových skupin, kde by se zvěř ještě mohla skrývat. Neměly by vznikat prostory
mezi plotem a dálnicí, kam by mohla zvěř ve stresu vběhnout. Oplocení je nutno udržovat v
neprůchodném stavu, neboť jinak se stává pro zvěř pastí. Opevnění okolo vstupu by mělo
zvěř navádět do podchodu (rozevírající se boční křídla o úhlu 45°). Pás pravideln ě sečeného
trávníku těsně podél silnice by měl být alespoň 5 m široký, neboť pak není již pro zvěř
přitažlivý a také řidiči si stačí zpravidla zvěře včas všimnout. Využívání podchodů též závisí
na migračním tlaku, tj. potřebě zvířat migrovat.
V ose biokoridoru existuje nanejvýš minimální migrační tlak, protože komplex
Prokopské/Dalejské údolí představuje soubor mimořádně atraktivních lokalit a plochou pro
živočichy souvisle prostupného území umožňuje existenci většiny živočichů (nejméně do
velikosti prase divoké, muflon). V zájmovém území v rámci přírodovědného průzkumu byl
jako největší živočich zachycen srnec obecný a to v místě s přímou vazbou na komplex
Prokopské/ Dalejské údolí.
Jako konstrukční řešení křížení biokoridoru s RR byla svolena soustava propustků
přibližně ve staničení 1+640,00. Navrženy jsou čtvercové betonové prefabrikáty o vnitřní
světlosti 50*50 cm, 3 paralelně, prostřední s niveletou sníženou o 5 cm, ve stálém sklonu od
jihu k severu, délky cca 40 m. Vnitřní světlost mírně překračuje metodické doporučení, aby
navázala na obdobné propustky pod ulicí Řeporyjská a aby byla zajištěna jejich
servisovatelnost. Kolem jejich vyústění jsou zaměněny protihlukové valy za zárubní zídky
s rozevřenými křídly navádějící migrující živočichy do propustků.
Podrobné technické řešení vazby přechodu RR územním systémem ekologické stability
bude součástí další fáze projektové dokumentace.
V prostoru funkčního nadregionálního biokoridoru N3/5, funkčního lokálního biocentra
L1/205 a funkčního nadregionálního biokoridoru N3/5 prochází RR v raženém Radlickém
tunelu. Nefunkční biokoridor křížící RR L 4/242 bude funkčně převeden přes RR formou
podchodů pro migrující živočichy. V další fázi PD bude upřesněno technické řešení a sadové
úpravy biokoridoru.
Z hlediska převedení nefunkčního biokoridoru L 4/242 přes ulici Řeporyjskou je
optimálnější varianta B, jelikož silnice zde bude vedena na náspu a je tak možné realizovat
podchod pro migrující živočichy. Varianta A nabízí křížení s biokoridorem v úrovni, kdy kolize
s migrujícími živočichy bude více pravděpodobná.

Na následujících stranách č. 138-141 (za Typickým řezem biokoridorem) jsou uvedeny
přehledové tabulky jednotlivých prvků ÚSES, které se nacházejí v zájmovém území.
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Název

U zahrádek

Na Vidouli

Vidoule

Kód

I6

I6

I5

Pořadové číslo

290

286

Statut ochrany

Vidoule

Vidoule - Husovy sady

U Waltrovky

I5

L3, L4

L1

389

395

242

202

PP Vidoule, součást přírodního
parku Košíře - Motol

PP, součást ochrany přírodního
parku Košíře - Motol

část PP Vidoule, součást
přírodního parku Košíře - Motol

součást přírodního parku Košíře

Druh plochy

EVKP

EVKP

EVKC

EVKC

EVKP

EVKC

Geobiocenologická
typizace

2B3

2B3

3AB3

3AB3

2B3

1AB3, 2B3, 2AB3

Druh pozemků

louka, sad, ostatní plochy

louka

orná půda, lesní půda, zastavěná
plocha, ostatní plochy

lesní půda, ostatní plochy

Popis

starší extenzivní ovocný sad, místy
nastupuje stromové a keřové patro

stepní společenstvo s nálety

koridor vedený travino-bylinnou
mezí u Jinonic a lesními porosty
na svazích nad Smíchovem.
Součástí koridoru je i PP Vidoule
(geologický a krajinářský význam).
Vegetace je místy až ruderální.

stepní lokalita s nálety keřů, které
navazují na les. LHC Praha, polesí
Cibulka, lesní porost 114 D 1.
Lesní typ : 1B2, věk 30 let

Fyziotyp

SE,MT

MT

DH, SE, XT, MT, RU

DH, XT, KU

Specifikace

svah

svah

rovina, svah

svah

Svažitost terénu

10 - 30

0-10

0 více jak 30

X.30

Stupeň ekologické
stability
Expozice

3, 4

3, 4

1, 2, 3, 4

3, 4

S

J

převažuje S a J

JV

Vlhkostní poměry

normální

normální

normální

normální

Návrh opatření

ponechat sukcesi, potlačit
nežádoucí dřeviny (akát, bez
černý)

podpora druhové skladby dle STG

uzpůsobit druhovou skladbu dřevin
dle STG, likvidace skládek

úprava dřevinné skladby dle STG,
udržet bezlesí na stepních
lokalitách

Cílová společenstva

lesní, lesostepní

lesní, lesostepní

luční, lesní, lesostepní

lesní, lesostepní, stepní

Významné druhy
rostlin

E3 ovocné stromy, javor mléčný,
jasan ztepilý, bříza bradavičnatá

E3
E2
E1

E3 lípa malolistá, dub letní,
trnovník akát, borovice lesní,
modřín opadavý, bříza bradavičnatá, javor klen, třešeň
růže šípková, svída krvavá,
ostružiník
E1

E3 borovice lesní, modřín opadavý,
dub letní, dub červený, habr
obecný, lípa malolistá
E2
E1

část přírodní památky Vidoule,
která není součástí biokoridoru č.
242. Ostatní údaje viz č. 242

E3
E2
E1

PP Vidoule viz č. 242

E3
E2
E1

E2

Název

Radlická

Konvářka II

Santoška

Lochkovský profil - Podhoří

Konvářka

Ctirad

Kód

I5

I5

L1

N3, N4

L1

L1

Pořadové číslo

284

385

203

5

204

205

NPP, PP, PR, součást p.p.
Prokopské-Dalejské údolí a
Radotínsko-Chuchelský háj

Statut ochrany

Druh plochy

EVKP

EVKP

Geobiocenologická
typizace

1AB-B2, 2AB3

2AB-B2

Druh pozemků

ostatní plochy

ostatní plochy

Popis

jižní svahy s teplomilnou vegetací
a rozptýlenou zelení, převažují
travnatobylinná společenstva

Fyziotyp

XT

Specifikace

PP Ctirad, součást přírodního
parku Prokopské - Dalejské údolí

EVKC

EVKP

EVKP

2AB3

2AB3, 1B-BD3, 2B-BD3, 1AB-B2,
2BC4, 1BD-D1-2, 2BD3, 1BD-CD3,
1BD-D3, 1B3

2AB-B2, 2B3

2B3, 2BD, 1D1, 2D1, 1B-BD3, 1BDD2-1

ostatní plochy

ostatní plochy, lesní půda, orná
půda, zahrady, louka

lesní půda

zastavěná plocha, lesní půda,
ostatní plochy

parkově upravené plochy ve svahu
s výrazným podílem cizokrajných
dřevin. Cesty pro pěší jsou
zpevněné, asfaltové

teplomilný doubravní biokoridor
vedený z Radotínského údolí
teplými svahy nad Vltavou,
Petřínem a Stromovkou, kde
přechází Vltavu na pravý břeh a je
na území Prahy ukončen v PR
Podhoří. Je tvořen z jednotlivých
fragmentů a prochází těmito
MCHÚ: NPP Lochkovský profil, PP
Orto-cerový lůmek, PP Radotínské
skály, PR Slavičí údolí, PP Nad
závodištěm, PR Chucheský háj,
PP Pod Žvahovem, PP Petřínské
sady, PP Letenský profil, PP
Královská obora, PP Havránka

smíšený les, LHP Praha, polesí
Cibulka, lesní porost 115 C1, lesní
typ : 1C2, věk 31 let

severní okraj návrší Děvín nad
Zlíchovem. Významné odkryvy
silurem a devonem Barrandienu,
naleziště zkamenělin, skalní a
stepní vegetace

XT

KU

MT, XT, DH, KU, SE

DH, KU

MT, XT, KU, SP

svah

svah

svah

svahy, rovina

svah

svahy

Svažitost terénu

J

10

0 - 30

0 - více jak 30

10

10 a více jak 30

Stupeň ekologické
stability
Expozice

3, 4

3

0 až 5

3, 4

3, 4, 5

Z

S, SV

J, JV, V, JZ, Z

J, JZ

S,SV,V

Vlhkostní poměry

suché, normální

suché

normální

extrem. suché až mokré

suché, normální

extr. suché, suché, normální

Návrh opatření

ponechat přirozený průběh

Teplomilné společenstvo s nálety
dřevin

lokalita by měla být i nadále
městským parkem

podporovat druhovou skladbu dle
STG, na skalnatých lokalitách
zamezit expanzi nežádoucích
dřevin

preferovat druhovou skladbu

zachování mozaiky ploch, likvidace
dřevin v geologickém profilu

Cílová společenstva

lesostepní

lesostepní

lesoparkové, parkové

skalní, lesní, lesostepní, luční

lesní

lesní, lesostepní, stepní, skalní

Významné druhy
rostlin

E3 jasan, javor mléč, javor klen
E2 růže šípková
E1

E3 dub, javor, bříza
E2 trnka, růže šípková
E1

E3 cypřišek Lawsonův, borovice
hedvábná, jírovec, javor klen, javor
mléč, javor babyka, javor cukrový,
bříza papírová, platan
E2 pámelník, klokoč, tis, pustoryl,
trojpuk
E1

E3
E2
E1

E3 modřín opadavý, dub letní, dub
červený, habr obecný,lípa malolistá
E2
E1

E3 lípa malolistá, dub letní, dub
červený, modřín
E2 růže, trnka, svída krvavá,
ostružiník
E1 válečka prapořitá, trličník
barvitý

Název

Ctirad

Prokopské, Dalejské údolí

Dalejský háj - Slovanka

Bašta

Prokopské údolí

Kód

I5

L1

L3, L4

L3, L4

L1

I5

Pořadové číslo

396

206

PP, součást přírodního parku
Prokopské - Dalejské údolí

součást PR Prokopské údolí a
přírodního parku Prokopské Dalejské údolí

243
NPP Dalejský profil, PP
Opatřilka-Červený lom, NPP U
N. mlýna, PR Prokopské údolí

392
PP, součást přírodního parku
Prokopské - Dalejské údolí

207
součást PR Prokopské údolí a
přírodního parku Prokopské Dalejské údolí

394
PR Prokopské údolí , součást
přírodního parku Prokopské Dalejské údolí

Statut ochrany

Druh plochy

EVKC

EVKC

EVKC

EVKC

Geobiocenologická
typizace

1D2, 2BD3

3BC4

1D2, 2D2, 2BD2, 2BD3

1BD-D2-1, 1B-BD3

Druh pozemků

lesní plocha, ostatní plochy

1D1, 1AB-B2, 1BD-D2-1,1BBD3, 2AB-B2, 2B3, 2CD3, 3BCBD5, 2BD2,2BD3
vodní plocha, lesní půda, louka,
ostatní plochy

vodní plocha, zahrady,
zastavěná plocha

lesní plocha, ostatní plochy,
louka

biocentrum leží na rozložitém
vrchu se širokým sedlovitým
hřebenem. Nachází se zde řídké
keřové pásmo, xerotermní bylinné
patro a les

geologicky významné lokality,
odkryvy se zkamenělinami.
Svahy zalesněné, četný výskyt
akátu. Na jižních svazích
teplomilná společenstva. Vodní
tok s břehovými porosty, koridor
se nalézá v přírodním parku
Prokopské - Dalejské údolí

BK je veden po Dalejském
potoce. Obe břehy jsou buď
zastavěné, nebo se na nich
nacházejí zahrady. Břehový
porost je vyvinut jen místy.

geomorfologicky členité území
na jižních svazích Prokop-ského
údolí. Nacházejí se zde
zatravněné plochy, skalní stěny,
úzká hluboká rokle se suťovými
strmými svahy a vystupujícími
skalními útvary. Vedle
xerotermní vegetace stepních
strání se zde vyskytuje i
vřesoviště

Fyziotyp

MT, XT, SP

VO, LO, MT, XT, DH, KU

VO, LO, SE

SP, XT, SU, SD

Specifikace

svahy

údolní svahy

vodní tok a niva

svahy

Svažitost terénu

10 a více

0 - více jak 30

Stupeň ekologické
stability
Expozice

3,4

2, 3, 4, 5

V, JV, J

J, JV, JZ

Vlhkostní poměry

extr.suché, normální

extr. suché až mokré

vlhké, mokré

suché, normální

Návrh opatření

usměrňovat nálety dřevin

úprava dřevinné skladby dle
STG, likvidace skládek, kosení
luk

úprava břehových porostů

na bezlesích plochách likvidovat
nežádoucí nálet, redukce
nevhodných dřevin (borovice
černá, akát)

Cílová společenstva

lesní, lesostepní

lesní, stepní, skalní, vodní,
údolní nivy, lesostepní

pobřežní, vodní

lesní, lesostepní, stepní, skalní

E3 jasan ztepilý, mahalebka, planá
hrušeň
E2 hloh, růže šípková, trnka
obecná
E1 kavyl vláskovitý, chrpa latnatá,
mochna písečná, hvozdík
kartouzek, hadinec obecný,
řebříček obecný, máčka ladní,
hlaváč bledožlutý, hlaváč fialový,
pryšec chvojka, rozchodník bílý,
rozchodník ostrý, mateřídouška
obecná

E3
E2
E1

E3 jasan. J.babyka, j.mléč,
j.klen, topol černý
E2
E1

E3 jilm habrolistý, javor babyka,
jasan ztepilý, bříza, lípa malolistá,
javor mléč, javor klen, trnovník
akát, ovocné stromy
E2 hloh, růže šípková, bez černý,
svída krvavá, pámelník
E1 hvozdík kartouzek,hlaváč
bledožlutý, hlaváč fialový, máčka
ladní, šalvěj přeslenitá, prorostlík
srpovitý, pcháč bělohlavý, vousatka
prstnatá, jestřábník chlupáček,
rozchodník bílý, rozchodník
nepravý, kavyl vláskovitý, zvonek

Popis

Významné druhy
rostlin

lokalita východně od železnice.
Charakteristika viz biocentrum č.
205

E3
E2
E1

viz BC č. 208

10 a více
1, 2, 3

3, 4, 5
převážně J

E3
E2
E1

Název

Prokopské údolí

Dalejská lada

Hemrovy skály

Butovické hradiště

Kód

L1

L1

L1

L1

Pořadové číslo

209
součást přírodního parku
Prokopské - Dalejské údolí

210

211

Statut ochrany

208
NPP U Nového mlýna, součást
přírodního parku Prokopské Dalejské údolí

PR Prokopské údolí, součást
přírodního parku Prokopské Dalejské údolí

PP Opatřilka - Červený lom

Druh plochy

EVKC

EVKC

EVKC

EVPC

Geobiocenologická
typizace

2B2, 2BD2, 2BD3, 3B-BD3,
3C3, 3BC4

1D2, 2BD2, 2B3, 2BD3, 2BC3

3B3, 2B3, 2AB-B3, 1D1

1D2, 2BD3, 2BCD3, 3BC4

Druh pozemků

lesní půda, louky, ostatní plochy

ostatní plochy, lesní půda

lesní půda

lesní půda, louka, ostatní plochy

Popis

biocentrum je vymezeno na
severním svahu, příčně
zvlněném, u potoka se sutí,
místy vystupují skalky, ve
východním a západním cípu je
modelový porost habrové
doubravy ve věku 125 let.
Součástí biocentra jsou i
porosty podél potoka

převážně skalnaté stráně s jižní
expozicí, svah přechází do
vrcholové planiny, kde terén je
částečně přetvořen navážkami
odvalů z lomů. Výskyt
teplomilných společenstev
stepních strání

součást významného přírodního
celku Prokopské údolí. Zaříznuté
údolí potoka vytváří strmé skalní
stěny. Výskyt několika typů
teplomilných, vápnomilných
společenstev skalní stepi.

biocentrum se nachází na
mohutném ostrohu. Od vlastní
roviny hradiště spadají údolní
příkré stráně. Úpatí jsou porostlé
akátem, borovicí černou, aj. Na
vápencových skalních stěnách
jsou společenstva skalní stepi.

Fyziotyp

VO, LO, DH, MT, XT

XT, SP

XT, MT

KU, XT, MT

Specifikace

údolní svah

svahy, rovina

svah

údolní svahy

Svažitost terénu

10 a více

0 - 30

10 - 30

10 a více

Stupeň ekologické
stability
Expozice

3,4

3, 4

3, 4

3, 4, 5

S

J

J

Z, JZ, J, JV

Vlhkostní poměry

suché, normální, vlhké

suché, normální

extr. suché, suché, normální

extrém.suché až vlhké

Návrh opatření

výchovnými zásahy zlepšit
kvalitu porostu, protěžovat
listnáče, potlačit akát a borovici
černou

usměrňovat nálety expanzních
dřevin, omezit návštěvnost
xerotermních ploch

úprava dřevinné skladby dle STG

potlačení expanzních dřevin,
skladba lesního porostu dle STG

Cílová
společenstva
Významné druhy
rostlin

lesní, luční, vodní

stepní

lesní, skalní

bylinná xerotermní, společen-stva
skalních stepí, lesní

E3 dub letní, habr obecný, lípa
srdčitá, borovice černá,
borovice lesní, trnovník akát,
vrba bílá, javor babyka, javor
klen a mléč, jasan ztepilý,
jírovec maďal
E2 líska obecná, bez černý,
svída krvavá
E1 hlaváč bledožlutý, válečka
prapořitá, bělozářka větvitá,
pěchava vápnomilná,
prvosenka jarní, kavyl Ivanův,
koniklec luční český,
devaterníček šedý, černohlávek
velkokvětý

E3 dub letní, borovice lesní, lípa
malolistá, modřín opadavý,
javor klen, jasan ztepilý,
trnovník akát, bříza
E2 hloh, růže šípková,
kustovnice, dřín obecný, svída
krvavá, trnka obecná
E1 kavyl vláskovitý, chrpa
latnatá, pelyněk ladní, hvozdík
kartouzek, šalvěj luční, šalvěj
přeslenitá, máčka ladní,
vousatka prstnatá, ožanka
kalamandra, devaterník
penízkový

E3
E1

E2

E3 trnovník akát, borovice černá,
jasan ztepilý, smrk ztepilý,
mahalebka
E2 hloh
jednoblizný, svída krvavá, růže
šípková, trnka obecná, bez černý
E1 pěchava vápnomilná, kavyl
vláskovitý, vousatka prstnatá,
chrpa latnatá, hlaváč bledožlutý,
česnek viničný, hadinec obecný,
máčka ladní, sesel fenyklový,
rozchodník bílý, mochna písečná,
ožanka kalamandra, rozrazil
klasnatý
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C.1.2 Zvláště chráněná území a přírodní parky
Územní ochrana je v ČR realizována formou zvláště chráněných území, které jsou
specifikovány v zákoně 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a jeho
prováděcí vyhlášce 395/1992 Sb. Ve smyslu zákona jsou za zvláště chráněná území
považována: národní park (NP), chráněná krajinná oblast (CHKO), národní přírodní
rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP), přírodní rezervace (PR), přírodní
památka (PP), přechodně chráněné plochy.
Přírodní parky (PřP) jsou podle z. č. 114/92 Sb. v platném znění zřizovány k ochraně
krajinného rázu míst s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, která
nejsou zvláště chráněna podle části třetí zákona. Jsou vyhlašovány příslušným orgánem
ochrany přírody obecně závazným předpisem, ve kterém se stanovuje omezení využití
území, které by znamenalo zničení, poškození nebo narušení stavu tohoto území.
V širším zájmovém území se vyskytují tato zvláště chráněná území a přírodní parky:
Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí (Vyhláška č. 7/93 Sb. HMP, k. ú. Hlubočepy,
Jinonice, Radlice, Smíchov, Jinonice, Stodůlky, Řeporyje, Holyně, rozloha: 652,5 ha)
Krasová oblast v jihozápadní části Prahy, v podstatě nejsevernější výběžek Českého
krasu. Pozoruhodný komplex přírodovědecky cenných ekosystémů, zejména však území
mezinárodního významu z hlediska geologie (množství významných geologických profilů).
Na území přírodního parku též řada zajímavých památek na těžbu vápence a dvě významné
archeologické lokality. Kromě vlastního údolí Dalejského a Prokopského potoka mezi
Řeporyjemi, Jinonicemi a Hlubočepy zahrnuje i výčiny tzv. Dívčích hradů nad Zlíchovem.
Údolím prochází lokální železniční trať, druhá lemuje úbočí Dívčích hradů. Přírodní park je
sevřen mezi sídliště Barrandov a Velká Ohrada, dosud si však uchovává i kontakt s volnou
krajinou. Problémem je dosud činný lom Vokounka u Řeporyj a devastace řady objektů
v údolí.
Zvláště chráněná území: národní přírodní památka Požáry, národní přírodní památka
Dalejský profil, národní přírodní památka U Nového mlýna, přírodní památka Opatřilka Červený lom, přírodní rezervace Prokopské údolí, přírodní památka Ctirad
Další přírodovědně zajímavá místa: lom V rokli, Dobrá voda, Svatoprokopský lom
Památkově chráněné objekty: statek č. 2 v Klukovicích, Horův mlýn, Butovické hradiště,
továrna Hydroxygen, zříceniny hradu Děvín
Další historicky a kulturně zajímavá místa: památky na těžbu v Dalejském údolí, zříceniny
Trunečkova mlýna, Nový mlýn pod Holyní, kříž na Svatoprokopské skále, památky na těžbu
v Svatoprokopském lomu, Pražský Semmering.
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PP Ctirad (Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, k.ú. Radlice, Smíchov Praha 5, rozloha: 6,44 ha)
Důvod ochrany: Významné odkryvy v siluru a devonu Barrandienu s opěrnými profily,
paleontologické naleziště, skalní a stepní vegetace na vápencovém podkladě.
Přírodní památka Ctirad je významnou geologickou lokalitou. Nachází se tu hned několik
zajímavých geologických odkryvů: kromě přirozených skalních výchozů z původních srázů
zářezu Vltavy i umělé odkryvy - silniční a železniční zářez a několik opuštěných lomů. Je zde
zachycen vývoj celosvětově klasické pražské prvohorní pánve v siluru a devonu a na
několika zdejších mezinárodně významných lokalitách se nachází unikátní a velmi bohatá
fosilní fauna.
Opuštěný lom Bílá skála, ležící východně od železniční trati, byl patrně jedním z prvních
míst, kde Joachim Barrande sbíral zkameněliny (před ním je tu nalézal již hrabě Šternberk).
Později se tato lokalita stala klasickým nalezištěm fosílií. Část lomu byla koncem 60. let 19.
století zavezena kvůli stavbě buštěhradské železnice. Ta bývá někdy nazývaná také jako
jediná horská železnice Prahy nebo Pražský Semmering. Byla postavena během pouhých
dvou let, včetně dvou 22 a 25m vysokých viaduktů (chráněných technických památek), a na
devítikilometrové úseku překonává výškový rozdíl 180m. Měla původně sloužit jen nákladní
dopravě – převozu dřeva z lánských lesů a kladenského uhlí.
Předmětem ochrany je i zdejší skalní a stepní vegetace. Tvoří ji náhradní společenstva
skal a strmých strání s druhy charakteristickými pro vápencový podklad. Na částech
přirozených svahů jsou skalní společenstva seselu sivého a kostřavy sivé. V prostoru dnešní
PP Ctirad bývaly jen louky a pastviny. Když se však přestaly kosit a vypásat, začaly
postupně zarůstat náletovými křovinami, zejména trnkami a šípkovými růžemi. Bylo nutné je
začít pravidelně odstraňovat vyřezáváním a pomáhá i každoroční krátkodobá řízená pastva
stádem ovcí a koz. Část křovin se ale ponechává pro hnízdění ptáků a jako úkryt drobné
zvěře. Zdejší les byl vysazen teprve začátkem sedmdesátých let minulého století, a proto má
jen chudé bylinné patro.
Území slouží také jako útočiště (refugium) drobných živočichů: např. ještěrky obecné a
plže páskovky žíhané.
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PP Vidoule (Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP, k.ú. Jinonice, rozloha: 6,7 ha)
Důvod ochrany: Geologický profil perucko-korycanského souvrství, významný krajinný
prvek tvořený výraznou tabulovou horou a teplomilná pastvina s význačnými druhy
organismů.
Tabulová hora Vidoule (371 metrů nad mořem) je pozůstatkem rozlehlé plošiny, tvořené
druhohorními usazeninami. Plošina byla zejména během posledních dvou milionů let
rozčleněna erozí vodních toků na jednotlivé izolované vrchy. Vidoule je od okolí oddělena na
severu Motolským údolí, na východě Košířským údolím, z jihu kotlinou horního toku
Prokopského a Jinonického potoka. Je jednou z posledních tabulových hor v Praze, která
zůstala více méně nezastavěná. Jako taková tvoří významnou krajinou dominantu a patří k
nejvýše položeným místům v Praze.
Jako přírodní památka byly vyhlášeny tři samostatné plochy na úbočí hory. Severní část
chráněného území zahrnuje až 30 metrů vysoké pískovcové stěny, odkrývající profil
perucko-korycanskými vrstvami. Jde převážně o umělé odkryvy vzniklé těžbou. Také
východní část má geologický charakter - zde však na povrch vychází především slínovce
(opuky), které tvoří i vrcholovou plošinu hory. Jižní část chráněného území na svahu k
Novým Butovicím má význam především botanický a entomologický. Jde o zachovalý
fragment bývalých teplomilných mezí a pastvin, na kterých se vyskytuje mimo jiné ohrožený
měkkýš trojzubka stepní.
Na severní srázy Vidoule navazuje přírodně krajinářský park Cibulka z 1. poloviny 19.
století.
Zejména severní svahy Vidoule jsou bohatým vodním zdrojem s množstvím pramenů.
Z tohoto pramenného horizontu čerpal vodu i historický vodovod do jinonického zámku na
východním úbočí hory (chráněná památka).
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PR Prokopské údolí (Výnos MK ČSR č. 25.533/78, k.ú. Hlubočepy, Jinonice, rozloha:
101,53 ha)
Důvod ochrany: Zachování geologicko-paleontologických hodnot a charakteristických
teplomilných společenstev flóry a fauny tohoto území.
Jde především o ochranu souvislého geologického profilu silurských a devonských vrstev,
v západní části pak hranice ordovik-silur. Zdejší opěrné profily patří o oblastním i
mezinárodním stratotypům. Jak je dále uvedeno, jde o významné paleontologické naleziště
fosilií soustavně sledované v minulosti Joachimem Barrandem a posléze jeho následovníky.
Konečně jsou i hlavním motivem ochrany ekosystémy vápencových i vulkanických skal,
skalních stepí, dubohabrového lesa s častými suťovými polohami. K nim patří i výskyt
významné flóry a fauny.
Svůj význam má PR Prokopské údolí i jako součást územního systému ekologické
stability, dnes o to silnější tím, že v okolí od doby vyhlášení PR došlo k rozsáhlé zástavbě
sídlištního charakteru, která přinesla do území i zvýšenou návštěvnost. Ve všech úvahách o
předmětu ochrany ve smyslu ochrany přírodních fenoménů je však třeba respektovat i zájmy
památkové ochrany, protože na území i v jeho bezprostředním okolí jsou významné
archeologické lokality (např. Butovické hradiště a východní části území v lokalitě Dívčí
hrady). Zajímavé jsou i paleontologické a archeologické nálezy i v jeskyních zdejšího území.
Celé území PR je také součástí přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí.
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Do řešeného území RR nezasahují přírodní rezervace Prokopské údolí a ani přírodní park
Prokopské a Dalejské údolí. Ty se trasy nedotýkají, ale jsou v její blízkosti. Taktéž ani SZ
okraj Radlické radiály se nedotýká přírodní památky Vidoule (památka je nespojitá a tvoří ji
tři oddělené plochy). PP Ctirad, které je součást přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí
leží v nadloží raženého tunelu a nemůže být tedy ovlivněna ani ohrožena.
Území dotčené realizací stavby není součástí zvláště chráněných území ani přírodních parků
ani nezasahuje do jejich ochranných pásem. V širším okolí se nachází PP Vidoule, PP
Ctirad, PR Prokopské údolí a PřP Prokopské a Dalejské údolí. V místě PP Ctirad prochází
RR raženým Radlickým tunelem.

C.1.3 Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle
jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu
těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu
nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast
(endemické).
Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na
ochranu přírody: směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“)
a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají,
pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy Natura
2000 vymezeny.
Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí
oblasti – PO (v originále Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice o stanovištích
evropsky významné lokality – EVL (v originále Sites of Community Importace – SCI).
Společně tvoří tyto dva typy lokalit soustavu Natura 2000.
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V zájmové lokalitě ani v jejím okolí se nenachází žádné Evropsky významné lokality ani Ptačí
oblasti (systém Natura 2000).

C.1.4 Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými
prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části
krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek např. mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně
historických zahrad a parků.
V trase plánované výstavby RR se nenachází žádný významný krajinný prvek. Stavba se
dotýká ochranného pásma lesa. Protože pozemky určené k plnění funkce lesa jsou v místě
vedení raženého tunelu Radlická na lokalitě Dívčí Hrady, kde tunel je dostatečně zahlouben,
není oprávněný předpoklad se domnívat, že budou lesní porosty stavbou dotčeny.
V trase Radlické radiály se nenacházejí žádné významné krajinné prvky, které by mohly být
stavbou ovlivněny. V místě kde se na povrchu nachází v trase RR ochranné pásmo lesa, je
RR vedena raženým Radlickým tunelem.

C.1.5 Území
významu

historického,

kulturního

nebo

archeologického

Zájmové území výstavby Radlické radiály spadá do jedné z nejprozkoumanějších
archeologických lokalit v rámci ČR. Zdejší archeologické výzkumy počínají v 2. pol. 19.
století a jejich nejintenzivnější rozvoj spadá do výstavby JZ města a trasy metra B (70. – 90.
léta 20. století). Výsledky výzkumů však dosud nebyly řádně publikovány a jsou tedy ve
stavu maximálně nálezových zpráv.
Vzhledem ke kontinuálnímu osídlení regionu od nejstarších dob (paleolitu) po současnost,
se zastoupením všech jeho etap, je jen obtížné prostorově vymezit jednotlivá naleziště. Proto
dochází i v rámci grafické přílohy této práce k jejich překrývání a vymezení spíše podle
výzkumů, než skutečných rozsahů. Ačkoliv jednotlivé areály aktivit byly vždy prostorově
omezeny, v globálním pohledu vždy tvořili krajinné kontinuum, ve kterém jeden přecházel ve
druhý. Dáme-li dohromady všechny naše současné poznatky, dostaneme jakýsi
časoprostorový palimpsest, plynulých přechodů a vzájemného překrývání areálů. Vznikají tak
rozsáhlá území s archeologickými nálezy, která nemá pro účely hodnocení vlivu stavby na
životní prostředí smysl dále strukturovat na jednotlivá naleziště. Tato území jsou vymezena
s přesností cca 50 m, ani to však nezaručuje, že se nemohou další nálezy vyskytnout i mezi
nimi.
Přímo v trase stavby Radlické radiály se pravděpodobně nenachází žádné naleziště,
jehož význam by vyžadoval institucionalizovanou památkovou ochranu. Důležité však je ve
vyznačených územích omezit zemní zásahy na co nejmenší míru, což povede jednak
k ochraně archeologických nálezů, tak k šetření finančních prostředků, které si záchranný
výzkum vyžádá.
Pro výstavbu bude nejproblematičtější jistě k.ú. Jinonice v úseku přibližně od
bussinnesparku Pekařská po stanici metra Jinonice. Zde se jednoznačně jedná o jednu
rozsáhlou lokalitu, jejíž výzkum si vyžádá miliónové náklady a nejméně rok terénních prací
výzkumu.
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Archeologické lokality v širším zájmového území realizace Radlické radiály

Mapa archeologických lokalit v širším okolí zájmového území
Stodůlky
1. Jižně od Rozvadovské spojky (býv. Šafránkova cihelna) – SV okraj Starých Stodůlek
(CARREFOUR) (ZM10 12-24-21; koor.: 61:100 77:110 86:108 83:89). Bylo zde zjištěno
osídlení kulturou vypíchané keramiky, sídliště řivnáčské kultury, kostrové pohřebiště kultury
šňůrové keramiky, sídliště únětické kultury, raně středověké pohřebiště.
Následující lokality zasahují (alespoň svou částí) na hranice k.ú. Stodůlky a Jinonice:
2. - Nové Butovice (sídliště a trasa metra B) – na návrší nad Prokopským potokem, ppč.
1283 - 1294, 2114 (ZM10 12-24-21; koor.: 155:40 181:39 180:19 161:20 155:20). Při stavbě
obytného souboru Nové Butovice se v udaném prostoru narazilo na polykulturní lokalitu:
nálezy (industrie) ze středního paleolitu, osada lengyelské kultury, eneolitické sídliště,
kostrové pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou a kultury únětické, blíže neurčené
pravěké sídliště, kostrové a žárové hroby byzantské kultury, raně středověké pohřebiště.
3. - Metro Nové Butovice (stanice metra B a okolí). Při stavbě stanice metra došlo na ppč.
260 – 262 k objevení kostrového pohřebiště kultury šňůrové keramiky a kultury únětické,
jakož i sídliště z doby laténské. Na pokračování laténského osídlení (Lt B-D) se přišlo u
Řeporyjské ul., v travnatém svahu pod autobusovou točnou u stanice metra (ZM10 12-24-21;
koor.: 233:62).
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Jinonice
4. - Rozcestí U Křížku (ZM10 12-24-21; koor.: 302:106) – křižovatka ulic Karlštejnská a Pod
Vidoulí, cca 20 m SV od pošty (okolí domu 28/500). Náhodný nález blíže neurčeného
množství raně středověkých kostrových hrobů.
5. - U nouzové kolonie (ZM10 12-24-21; koor.: 271:94) – v Karlštejnské ul. asi proti dn.
Rohatecké ul. Náhodný nález části únětického kostrového pohřebiště.
6. - Intravilán a Holmanovo zahradnictví (ZM10 12-24-21; koor.: 231:83 234:88 290:73
263:51 242:67) – intravilán zahrnuje areál pův. barokního dvorce („Zámečku“), kde probíhají
výzkumy až do současnosti; býv. Holmanova zelinářská zahrada (později pozemek Státního
sektoru zelenina) leží cca 100 m JV od rybníka, u trati „Na Marách“ za čp. 56 v Butovické ul.
(prostor bývalého zahradnictví byl prozkoumán zejména při výstavbě trasy III B metra, na
ppč. 174, 210, 211, 222, 226). Jedná se o polykulturní lokalitu: kostrové pohřebiště a sídliště
kultury nálevkovitých pohárů, kostrové pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou (zatím
největší ve stř. Čechách), kostrové pohřebiště únětické kultury, bylanské sídliště a
pohřebiště, laténské (C-D) sídliště, pohřebiště z Lt C, hutnická výroba (železářské pece)
z doby laténské až římské, raně středověké sídliště. - Při stavbě inženýrských sítí
v Řeporyjské ul. (ppč. 1237, 1239, 1240) zde bylo prokázáno osídlení z mladší doby
halštatské. Mimoto, na ppč. 1240 a 1242 bylo zachyceno sídliště a pohřebiště únětické
kultury. - Další naleziště se nacházejí v bezprostředním sousedství areálu Jinonického
zámečku: Ppč. 274/2,3, novostavba při ul. Na Vidouli, naproti SV nároží Jinonického
zámečku (ZM10 12-24-21; koor.: 252:90); povrchové sběry na parcele dokládají zdejší
bohaté polykulturní osídlení: sídliště z období mladšího neolitu, eneolitu až doby bronzové a
z vrcholného středověku. Rovněž SZ od Jinonického zámečku byly v poslední době
objeveny stopy pravěkého osídlení (výzkum MMP na staveništi bytových domů Botanika).
7. - Jižní svah Vidoule, areál Německé školy ppč. 1342/42,43 (ZM10 12-24-21; koor.:
226:123 238:121 219:106 235:102). Na stavební ploše zjištěn zahloubený objekt snad
rituálního (?) charakteru (eneolit až doba halštatská).
8. - Vidoule – vých. strana výšiny, poloha U Waltrovky (ZM10 12-24-21; koor.: 314:157
315:149 274:129 276:142). Zde bylo objeveno sídliště datované do hradištního období. Vrch Vidoule – v poloze „U dívčích hradů“ (dříve k.ú. Stodůlky) bylo zjištěno sídliště
řivnáčské kultury.
9. - Staré Butovice (ZM10 12-24-21; koor.: 291:20 293:41 309:60 334:56 338:35 323:11) –
jádro vsi kolem rybníka a kostela, sport. hala Mobires (býv. hala TJ Motorlet, ppč. 1236).
Z tohoto prostoru je z minulosti doloženo eneolitické sídliště, jakož i knovízské a raně
středověké osídlení.
10. - Nová Ves - Butovické hradiště (poloha Na Hradištích, „Na Hradišťatech“). Tato mohutná
ostrožna se rozprostírá nad Prokopským údolím na J od Jinonic a Butovic, vých. od Velké
Ohrady (ZM10 12-42-01; koor.: 225:315 252:331 274:343 290:328 294:319 284:317 269:317
260:304 239:303). Sondáže a povrchové sběry na různých místech Butovického hradiště
(naposledy T. Durdík, ARÚ Praha 2003) zde prokázaly četné stopy pravěkého až raně
novověkého osídlení: neolitická výšinná sídliště kultur s lineární a vypíchanou keramikou,
eneolitická výšinná sídliště kultury řivnáčské a kultury zvoncovitých pohárů, opevněná
výšinná sídliště z doby bronzové a z hradištního období, vrcholně středověké až raně
novověké nálezy. K záp. straně Butovického hradiště přiléhá místní část Nová Ves, odkud je
doloženo sídliště z pozdně halštatského až raně laténského období (Ha D – Lt A) a
pohřebiště z hradištního období, nepochybně související s osídlením nedaleké ostrožny.
Radlice
11. - Intravilán s kostelem sv. Jana Nepomuckého (ZM10 12-24-22; koor.: 3:153). Z prostoru
historického jádra obce je doloženo osídlení od raného středověku. Archeologické výzkumy
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zde probíhaly zvláště v okolí Výmolovy ul.: při předstihovém výzkumu na staveništi stanice
metra trasy B se přišlo na raně středověké sídliště (zejména v S části jádra obce, tedy co
nejblíže k potoku); východně a západně od Výmolovy ul. (ppč. 84, 29, 27, 65, 264, 33) bylo
zjištěno archeologickými sondami osídlení raně středověké, vrcholně středověké až raně
novověké; při povrchových sběrech mezi Výmolovou a Radlickou byla získána keramika
z doby raného a vrcholného středověku.
12. - Při trati ČSD Praha Smíchov – Jinonice, J od Radlic (ZM10 12-24-22; koor.: 19:114
33:114 33:106 19:106). Keramika z povrchových sběrů je datována do období vrcholného
středověku až novověku (pokročilá 2. pol. 15. stol., hlavní část nálezů ze 16. stol.).
13. - Pole pod hradem Děvín (ZM10 12-24-22; koor.: 70:60 110:60 110:30 70:30) povrchovými sběry byla získána raně novověká keramika.
Košíře
14. - Office Park Košíře u Bulovky (ZM10 12-24-21; koor.: 369:157 363:177 378:178
386:162). V prostoru bývalé cihelny (19. stol.) zvané Bulovka (podle nedalekého statku čp.
204, Jinonická 59), na V svahu Vidoule mezi Košířemi a Jinonicemi. Zrušená cihelna se
nacházela v areálu býv. Výzkumného ústavu v Jinonické ul. 80/804 (nyní restaurace
Pegasus) a v jeho okolí (sahala zřejmě až k žel. trati). Při těžbě hlíny zde byly objeveny
sídlištní jámy knovízské kultury a hroby z laténského období.
Smíchov (zčásti i Hlubočepy)
15. - Smíchovské nádraží a jeho okolí při ul. Křížové, Nádražní, Radlické. Jedná se o velmi
bohatou polykulturní lokalitu, odkud je doloženo velké množství pravěkých, raně historických
až novověkých archeologických nálezů. Na četné stopy pravěkého a raně středověkého
osídlení se zde narazilo již při započatí výstavby nádraží (1862). Zejména šlo o prostor pod
býv. cihelnou Voskářkou (byla nad sev. nádražím – usedlost Voskářka byla v místě spojení
ul. Křížovy a Koulky), prostor před hostincem Plzeňkou (čp. 64/35, ppč. 4990), tj. sev. část
nádraží v místech budoucího nájezdu na žel. most, a nakonec o jižní konec nádraží pod
Zlíchovem, hlavně u býv. jezuitského dvora, ležícího sev. od zlíchovského kostelíka (sv.
Filipa a Jakuba) v místech dnešní žel. tratě (a od ní k silnici na V) již na k.ú. Hlubočepy. U
Radlického potoka (dnes zatrubněného) - při Radlické ul. na Z okraji Smíchovského nádraží se přišlo na část únětického a štítarského pohřebiště. Archeologicky mimořádně plodná je
Nádražní třída a její blízké okolí. Zmíněn byl již prostor před restaurací Plzeňka (čp. 64/35),
odkud pocházejí nálezy připisované mohylové kultuře doby bronzové a kultuře knovízské
(příp. štítarskému stupni). Byla zde odkryta rovněž část kostrového pohřebiště
z mladohradištního období, na jehož pokračování se přišlo jižně odtud, v parku před hlavní
budovou Smíchov. nádr. u tram. kolejí v Nádražní ul. (ppč. 1324), a také před čp. 22/285 u
křižovatky Nádražní a Moulíkovy. Při stavebních úpravách před hlavní nádr. budovou (ppč.
1324) bylo odhaleno rovněž pohřebiště kultury šňůrové keramiky (ZM10 12-24-22; koor.:
141:191). Při stavbě nového nádraží na Smíchově (1954) byly při úpravě silnice a prostoru
před nádražím postupně ničeny další pravěké i raně historické hroby. V Nádražní ul. před hl.
budovou nádraží, mezi stanicí metra a poštou (č. kat. 4990) proti Rozkošného ul., byly
objeveny únětické kostrové hroby. Mimoto, při rozšiřování vozovky (Nádražní) u býv. správní
budovy Smíchovské nádraží byly rozrušeny žárové hroby knovízské kultury. Velký raně
středověký hřbitov nalezli dělníci při stavbě starého nádraží (1862) na poli býv. jezuitského
dvora pod Zlíchovem (srov. výše). Zřejmě se jednalo o pokračování uvedeného
mladohradištního pohřebiště, zachyceného sev. odtud v ul. Nádražní.
Hlubočepy
16. - Zlíchov a okolí. Z polohy „Nad Zlíchovem“ je doloženo neolitické až eneolitické osídlení
a výšinné sídliště z hradištního období, které by mohlo souviset z mladohradištním
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pohřebištěm, zachyceným sev. od zlíchovského kostela (sv. Filip a Jakub) u býv. jezuitského
dvora, dnes zastavěného žel. tratí a silnicí (viz lok. č.15).
17. - Hrad Děvín a okolí (ZM10 12-24-22; koor.: 83:19 101:21 86:13). Jde o dlouhodobě
sledovanou lokalitu, četnými povrchovými sběry na ploše hradu je potvrzeno vrcholně
středověké osídlení (14. stol.). Pravidelně zkoumáno je rovněž bližší i vzdálenější okolí
hradu, a to jak na k.ú. Hlupočepy, tak i na k.ú. Radlice (srov. lok. č.13): výsledkem povrch.
sběrů na polích pod hradem jsou soubory novověké keramiky, z nichž nejstarší spadají do
16. stol.
18. - Výšinné sídliště Klobouček, SZ od Barrandovské ul., ppč. 612, 1629 (ZM10 12-42-02;
koor.: 98:291 90:297 113:321 107:326). Jedná se o malou skalní ostrožnu na levém břehu
Vltavy, mezi ul. Barrandovskou a Hlubočepskou. Při záchranném výzkumu na Kloboučku
v rámci výstavby nového barrandovského mostu a levobřežních komunikací (1980-1982)
bylo prozkoumáno opevněné sídliště řivnáčské kultury. Bylo zde potvrzeno rovněž další
eneolitické sídliště, tentokrát kultury kulovitých amfor, a jiné, datované do střední doby
bronzové.
19. - Ppč. 141/1,3,4, stavba obytného bloku společnosti Raskal v Hlubočepské ul. naproti
tenisovým kurtům SK Hlubočepy (ZM10 12-42-02; koor.: 46:325 49:328 55:323 51:320;
45:324 50:330 57:326 52:318). Zjišťovacím průzkumem na ploše staré zahrady (Juřina,
Archaia Praha 1999) bylo objeveno velké sídliště neolitické kultury s lineární keramikou. Při
hlavním plošném odkryvu na stavbě (Beneš, Archeos Prachatice 1999) bylo odhaleno přes
sto objektů, patřících kultuře s lineární keramikou, v nichž byly jako intruze zjištěny střepy
kultury s keramikou vypíchanou. V mocném (přes 1 m silném) nadloží byly identifikovány
také pozdně středověké až novověké keramické zlomky (16.-18. stol.).
20. - Mimo řešené území se nalézá rozsáhlé naleziště v oblasti Anděla, které je bohaté na
pravěké nálezy. Kromě několika starších nálezů v okolí dolní části Holečkovi ulice (cca
v okolí vyústění strahovského tunelu) je zkoumáno při výstavbě nového Anděla. Výzkumy
nejsou dosud publikované.
Trasa Radlické radiály prochází archeologickou lokalitou ve smyslu příslušného zákona a to
Dívčí hrady a v blízkosti archeologické lokality hradiště Butovice (na ostrohu nad Dalejským
potokem). Proto území, na kterém se uskuteční stavba Radlické radiály, je nutné pokládat za
území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o památkové
péči. Většina území patří do do I. typu UAN, tj. území s pozitivně prokázaným a dále
bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů.
Záměr je umístěn v území s památkovou ochranou. Nezasahuje však do národní kulturní
památky ani do kulturní nemovité památky. Část Radlické radiály od Zlíchova až po Butovice
však náleží do ochranného pásma městské památkové rezervace Praha ve smyslu zákona
č. 20/84 Sb.
Nelze vyloučit, že stavbou ale nemůže dojít k případnému zásahu do archeologické vrstvy při
zemních pracích. Proto při stavebních pracích je nutno postupovat v případě
archeologického nálezu v souladu se zákonem o státní památkové péči (20/87 Sb. Ve znění
zákona č. 425/1990 Sb.).

C.1.6 Území hustě zalidněná
Praha 5 má rozlohu 27,83 km² a počet obyvatel je 79 000, průměrná hustota obyvatel 2
876 obyv./km2. Praha 13 má rozlohu 12,94 km² a počet obyvatel je 51 000, průměrná hustota
obyvatel 4 262 obyv./km2.
Městské části Praha 5 a 13 se spolu s MČ Prahy 3, 11 a 12 odpovídají z hlediska počtu
obyvatel a svou velikostí menším krajským a větším okresním městům (např. Jihlava,
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Karlovy Vary, Karviná, Kladno). Celkem žije v těchto pěti městských částech necelých 29 %
obyvatel Prahy.
Pokud jde o rozlohu jde jednak o rozsáhlé městské části, a to MČ Praha 5, která je
městskou částí s druhým největším územím a MČ Praha 12, která je čtvrtou nejrozlehlejší.
Ovšem i ostatní tři městské části z této kategorie patří k těm s velkými územími. I nejmenší z
nich, MČ Praha 3 patří do poloviny městských částí s větší rozlohou.
Kromě Prahy 3 a částečně i centrální části Prahy 5 jde o městské části s převažující
sídlištní zástavbou. Jak zástavba sídlištní, tak i starší městská zástavba bytových domů jsou
toho typu, pro něž je typická vysoká hustota osídlení. Všechny tyto městské části mají
vysokou hustotu obyvatel. MČ Praha 3 má druhou nejvyšší a MČ Praha 11 třetí nejvyšší
hustotu mezi všemi městskými částmi. Do první desítky patří i MČ Praha 13. Poněkud nižší,
ale stále nadprůměrnou hustotu má MČ Praha 5, kde určité snížení ovlivňují nezastavěné
oblasti lesoparků a podobně. Také MČ Praha 12, kde jsou na jižním okraji Prahy také stále
ještě značně rozsáhlá nezastavěná území, má hustotu obyvatel poněkud nižší.
Jedná se o území hustě zalidněné.

C.1.7 Území zatížená nad míru únosného zatížení
Ač lze z pohledu ochrany životního prostředí Prahu označit za území zatěžované nad
únosnou míru a to zejména z hlediska akustických a rozptylových podmínek, z hlediska
znečištění ovzduší není sledované území nadlimitně znečištěné NO2, CO ani benzenem a
pokud jde o průměrné roční koncentrace, pak ani prachem - PM10 (denní koncentrace
prachu - PM10 nebyly modelem ATEM vyhodnocované). I přesto hodnocenou oblast je
možné klasifikovat jako území se střední až vyšší úrovní znečištění ovzduší.
Na základě výpočtů hlukové studie bylo zjištěno, že v řešeném území v roce 2015 bude
zvýšené hlukové zatížení, způsobené zejména komunikační sítí s podobou současného
řešení vedení silnic. Především se jedná o rodinné domky u ulice Řeporyjská, křižovatky ulic
Radlická x Butovická, dále v celém úseku posledního 1 km ulice Radlická (do křižovatky ul.
Radlická x Křížová) a v oblasti Zlíchova. Ve 20 výpočtových bodech z 50 dochází
k překročení hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro den nebo noc,
případně pro obě časová období. Uvedené body se nacházejí v blízkosti frekventovaných
komunikací, které jsou dominantním zdrojem hluku v území.
Uvedené problematice se podrobně věnují kapitoly č. B.III.1 a B.III.4. a odborné studie,
které jsou součástí tohoto Oznámení jako přílohy B.1. – 3 a B.5.
V celkovém kontextu se nejedná o území zatížené nad únosnou míru. V blízkosti
frekventovaných komunikacích díky vysoké intenzitě dopravy dochází k překračování
stanovených hygienických limitů hladiny akustického tlaku. Hodnocenou oblast je možné
hodnotit jako území se střední až vyšší úrovní znečištění ovzduší.

C.1.8 Staré ekologické zátěže
Uvedená problematika je podrobně zpracována v kapitole č. B.III.3.
V řešeném území nebyly staré ekologické zátěže zjištěny.

C.1.9 Extrémní poměry v dotčeném území
V řešeném území nebyly zjištěny extrémní poměry.

Pudis a.s.

152

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

C.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ
BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
C.2.1 Klima a ovzduší
Klima
Hodnocení klimatu je řešeno z širšího pohledu na území a vychází z podrobné analýzy
provedené v rámci průzkumů a rozborů a US. Z klimatického hlediska je podstatný charakter
orografie, členitost a nadmořská výška hodnocených partií řešeného území včetně
charakteru současné i projektované zástavby a komunikační sítě v jednotlivých lokalitách.
Řešené území je poměrně rozlehlé s délkou ve směru východ – západ takřka 5 km, ve
směru sever – jih se jeho šířka pohybuje mezi 0.25 – 1 km s výškovými rozdíly až 150 m.
Orografie
Osa Radlického údolí stoupá z východního okraje od křižovatky Radlické a Křížové z cca
200 m n.m. do Jinonic do nadmořské výšky kolem 300 m n.m. Počáteční charakter výrazné
údolní konfigurace s dramatickými výškovými rozdíly mezi dnem údolí a návrším Pavího
vrchu, Farkáně a Vidoule na severu a Kesnerkou a konfigurací Dívčích hradů v jižní části
dosahují v přilehlém okolí až 80 – 100 m. Směrem k západní jinonické hranici území terén
přechází v mělčí údolní uspořádání ve formě zvlněné plošiny v nadmořské výšce až 310 –
330 m s výraznějším sklonem od severu (Vidoule) k jihu.
Z klimatického hlediska pak lze ve východní níže položené části Radlického údolí
očekávat dlouhodobé efekty zhoršených rozptylových podmínek a nižší ventilaci území
zahrnující i dopady údolí vltavské nivy s výraznými projevy v polohách do 220 – 230 m n.m.
V oblasti vilové zástavby na okolních svazích stejně jako v západních vyvýšených polohách
bude lokální vliv orografických podmínek na snížení rozptylového potenciálu území nízký a
lze zde očekávat relativně příznivé podmínky pro rozptyl emisí znečišťujících látek.
Základní klimatické charakteristiky
Vzhledem ke značné vertikální členitosti území dochází k významným rozdílům
klimatických charakteristik údolní a vyvýšené části řešeného území. Ze základních
průměrných klimatických charakteristik lze uvést průměrnou roční teplotu v území 8,2ºC
(lokálně ± 0,5ºC). Roční úhrn srážek činí cca 540 mm (viz. dále) s nejvydatnějšími srážkami
v letních měsících. Poměrně výrazně se v území mění průměrné měsíční a roční
charakteristiky rychlosti větru. Zatímco ve vyvýšených polohách je území dobře provětráváno
průměrnou rychlostí vyšší než 3 m/s, údolní polohy mají zhoršenou ventilaci s rychlostmi pod
2m/s. V zástavbě lze očekávat ještě markantnější rozdíl mezi vyvýšenými a údolními
polohami.
Průměrná větrná růžice je v tabelární formě uvedena níže. Nejčetnější směr větru je
jihozápadní (18%), přičemž proudění se západní složkou vane takřka v polovině celkové
doby. Ze západního kvadrantu lze také očekávat nejsilnější proudění s rychlostmi nad
7,5m/s, a to v 1,7% celkové doby. Druhotné maximum nalézáme u východního proudění
s nejvyšší četností větrů v nejnižší třídě rychlostí větru. Významný je útlum jižního směru
proudění.
Pokud jde o výskyt inverzních stavů v závislosti na proudění, výrazně se zde projevuje
poloha lokality. Vyvýšené polohy jsou postihovány nepříznivými rozptylovými poměry pouze

Pudis a.s.

153

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

v 15 - 25% celkové doby, v údolní poloze východní části Radlického údolí lze očekávat
výskyt inverzí až v 36% případů.
Z hlediska směru proudění budou nejvíce četné inverze při východním proudění s četností
výskytu kolem 4% celkové doby. Zvýšený výskyt nastává rovněž při jihozápadních větrech a
celkově zejména při proudění se západní složkou. Výskyt inverzí je provázen slabým
prouděním případně bezvětřím.
Speciální klimatické charakteristiky
Pro modelové výpočty je využíván program SYMOS´97.Specifikuje četnost charakteristiky
směru a rychlosti proudění v 5 třídách stability atmosféry v průměrných hodnotách.
V území se navíc vzhledem k orografii uplatňují efekty svahové cirkulace vznikající
vzhledem k odlišné radiační bilanci údolních a vyvýšených poloh zejména na jižních svazích.
Tyto efekty příznivě ovlivňují rozptylové podmínky zejména v kritických ranních hodinách.
Pokud jde o klimatickou bonitu území (hodnotí na základě bioklimatických kritérií oslunění,
výskyt inverzních stavů, teplotní a srážkové poměry, rychlost větru), lze po uvážení dalších
faktorů zohledňujících zejména stav a výhled znečištění ovzduší zařadit část východní části
řešeného území přiléhajícího k vltavské nivě s nadmořskou výškou cca do 230m do
kategorie málo vhodných pro obytnou zástavbu. Vyvýšená část území ohraničená přibližně
vrstevnicí 230m n.m. patří podle bioklimatického hodnocení do kategorie území vhodných,
v oblasti svahů orientovaných k jihu až velmi vhodných pro bydlení.
Klimatologická data pro území Radlice – Jinonice
Průměrná teplota vzduchu Měření za období 1960 – 1990
I
II
III IV V
VI
VII VIII IX
X XI XII Rok stanice
-0,9 0,8 4,6 9,2 14,2 17,5 19,1 18,5 14,7 9,7 4,4 0,9 9,4 Praha Karlov
- 2,4 -0,9 3
7,7 12,7 15,9 17,5 17
13,3 8,3 2,9 -0,6 7,9 Praha Ruzyně
Průměrná relativní vlhkost vzduchu v %
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
81 76 70 64 63 63 63 66 69 76 80 83 71
Průměrný úhrn srážek v mm (Měření období 1961 – 1990 a 1928 – 1961 Jinonice)
I
23
24
20
26

II
21,0
23
19
24

III
22,2
28
24
31

IV
36
38
32
39

V
58
77
60
69

VI
65
73
59
71

VII
71
66
58
68

VIII
66
70
63
72

IX
38
40
37
43

X
40
31
26
32

XI
26
32
28
35

XII
26
25
20
26

Rok
466
526
447
535

Stanice
Praha Jinonice
Praha Ruzyně
Praha Karlov
Praha Braník

Průměrná oblačnost v % pokrytí oblohy
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
75 70 60 58 57 56 56 51 52 65 78 79 63
Průměrný počet hodin slunečního svitu
I
II III
IV V
VI VII VIII IX X
XI XII Rok Stanice
45 69 119 163 208 211 220 210 156 117 50 43 1611 Praha Karlov
50 72 125 168 214 219 227 212 161 121 54 47 1668 Praha Ruzyně
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Průměrné maximum výšky sněhové pokrývky
I II III IV IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
8 9 6 - - - - - - 5 13 36
Průměrný počet dní s mlhou
I
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
6,4 5,8 6,3 1,1 0,7 0,2 0,2 1,2 3,4 7,6 6,5 9,4 48,8
Průměrná rychlost větru v m/s pro hladinu 15m nad terénem
I
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
2,1 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,9 1,9 1,7 1,8 1,7 2,0 1,9
Průměrná rychlost větru v m/s pro hladinu 70m nad terénem
I
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
3,2 3,2 3,1 3,2 2,7 2,8 2,9 2,7 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9
Průměrná rychlost větru v m/s pro hladinu 150m nad terénem
I
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok
6,4 6,6 6,8 6,2 5,8 5,4 6,0 5,2 5,9 5,3 5,6 6,3 6,0
Průměrný denní chod rychlostí větru v m/s
Hodina 1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23
Rychlost 2,2 2,2 2,2 2,4 2,7 3,3 3,5 3,4 3,2 2,7 2,5 2,3
Četnosti průměrných desetiminutových rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem
Interval rychlosti
(m/s)
0.0 – 2.5
2.5 – 7.5
7.5 a více
Celkem

S
4,20
3,24
0,56
8,00

SV
4,64
2,27
0,10
7,01

V
8,64
3,29
0,08
12,0

JV
4,57
1,36
0,04
5,97

Směr
J
JZ
3,25 8,75
1,71 8,29
0,04 0,97
5,00 18,0

Z
7,96
7,39
1,65
17,0

SZ
Klid Celkem
6,33 17,02
65,36
3,42 0,00
30,97
0,23 0,00
3,67
9,98 17,02
100,0

Četnost inverzních stavů v % celkové doby v závislosti na vertikálním rozsahu inverze


údolní partie
Vertikální rozsah inverze v metrech nad terénem 3 25 50 100 200 300
Trvání inverze v % celkové doby
27 17 15 11
9
6



vyvýšené polohy
Vertikální rozsah inverze v metrech nad terénem 3 25 50 100 200 300
Trvání inverze v % celkové doby
27 17 15 11
9
6

Četnosti průměrných desetiminutových rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem za
inverzních situací
Interval rychlosti
(m/s)
0.0 – 2.5
2.5 – 7.5
7.5 a více
Celkem

Pudis a.s.

Směr
S
2,11
0,04
0,00
2,15

SV
2,25
0,06
0,00
2,31

V
4,05
0,07
0,00
4,12

JV
2,02
0,02
0,00
2,04

J
1,28
0,05
0,00
1,33

JZ
3,00
0,12
0,00
3,12

Z
2,64
0,07
0,00
2,71

SZ
Klid Celkem
2,55 12,48
32,06
0,05 0,00
0,48
0,00 0,00
0,00
2,60 12,48
32,54
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Průměrný relativní výskyt teplotních inverzí v ročních obdobích v průběhu dne
Termin GMT
00
06
12
18

Jaro
59
59
2
6

Léto
70
65
1
4

Podzim
65
65
16
32

Zima
70
58
29
38

Větrná růžice pro území Radlice – Jinonice podle tříd stability


třída stability 1 - superstabilní
Rychlost
(m/s)
1.7
5.0
11.0
Celkem



J
0,29
0,00
0,00
0,29

JZ
0,67
0,00
0,00
0,67

Z
0,65
0,00
0,00
0,65

SZ
0,48
0,00
0,00
0,48

Klid
7,24
7,24

Celkem
(%)
12,46
0,00
0,00
12,46

Směr
S
1,51
0,02
0,00
1,55

SV
1,49
0,06
0,00
1,55

V
2,86
0,07
0,00
2,93

JV
1,44
0,02
0,00
1,46

J
0,99
0,05
0,00
1,04

JZ
2,33
0,12
0,00
2,45

Z
1,99
0,07
0,00
2,06

SZ
2,07
0,05
0,00
2,12

Klid
4,92
4,92

Celkem
(%)
19,60
0,48
0,00
20,08

Směr
S
1,19
1,40
0,03
2,62

SV
1,26
1,10
0,00
2,36

V
2,41
1,88
0,01
4,30

JV
1,45
0,75
0,00
2,20

J
1,00
0,94
0,00
1,94

JZ
2,86
3,06
0,04
5,96

Z
2,93
2,42
0,05
5,40

SZ
2,40
1,31
0,01
3,72

Klid
2,00
2,00

Celkem
(%)
17,50
12,86
0,14
30,50

Směr
S
0,47
1,49
0,53
2,49

SV
0,52
0,66
0,10
1,28

V
1,22
1,03
0,07
2,32

JV
0,61
0,44
0,04
1,09

J
0,47
0,51
0,04
1,02

JZ
1,42
4,46
0,93
6,81

Z
1,22
4,27
1,60
7,09

SZ
0,76
1,81
0,22
2,79

Klid
1,83
1,83

Celkem
(%)
8,52
14,67
3,53
26,72

V
0,96
0,31
0,00
1,27

JV
0,49
0,15
0,00
0,64

J
0,50
0,21
0,00
0,71

JZ
1,47
0,65
0,00
2,12

Z
1,17
0,63
0,00
1,80

SZ
0,62
0,25
0,00
0,87

Klid
1,03
1,03

Celkem
(%)
7,28
2,96
0,00
10,24

třída stability 5 - konvektivní
Rychlost
(m/s)
1.7
5.0
11.0
Celkem



JV
0,58
0,00
0,00
0,58

třída stability 4 - normální
Rychlost
(m/s)
1.7
5.0
11.0
Celkem



V
1,19
0,00
0,00
1,19

třída stability 3 - izotermní
Rychlost
(m/s)
1.7
5.0
11.0
Celkem



SV
0,76
0,00
0,00
0,76

třída stability 2 - stabilní
Rychlost
(m/s)
1.7
5.0
11.0
Celkem



Směr
S
0,60
0,00
0,00
0,60

Směr
S
0,43
0,31
0,00
0,74

SV
0,61
0,45
0,00
1,06

Celkem – průměr přes všechny třídy
Rychlost
(m/s)
1.7
5.0
11.0
Celkem

Pudis a.s.

Směr
S
4,20
3,24
0,56
8,00

SV
4,64
2,27
0,10
7,01

V
8,64
3,29
0,08
12,0

JV
4,57
1,36
0,04
5,97

J
3,25
1,71
0,04
5,00

JZ
8,75
8,29
0,97
18,0

Z
7,96
7,39
1,65
17,0

SZ
6,33
3,42
0,23
9,98

Klid
17,0
17,0

Celkem
(%)
65,36
30,97
3,67
100,00
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Ovzduší
Pro potřeby dokumentace byla RNDr. Maňákem zpracována rozptylová studie, která
sloužila jako podklad pro zpracování této kapitoly.
Na území Nových Butovic, Starých Butovic a Jinonic se nenachází žádná stanice, která
by prováděla měření úrovně znečištění ovzduší. Nejbližší měřicí stanice jsou na Smíchově a
v Košířích a na druhé straně v Řeporyjích. Stanice na Smíchově a v Košířích leží mnohem
blíže centru Prahy poblíž hlavních ulic s intenzivním automobilovým provozem a tudíž by pro
území sledované v této studii nebyly reprezentativní. Stanice v Řeporyjích leží naopak na
úplném okraji Prahy, kde naměřené koncentrace budou zase nižší než ve sledovaném
území.
Nezbývá proto, než pozaďové znečištění ovzduší v okolí MÚK Řeporyjská odhadnout
podle výsledků výpočtů imisí podle modelu ATEM pro rok 2006. Podle tohoto modelu byla
počítaná pole koncentrací hlavních znečišťujících látek v celé Praze a do výpočtu byly
zahrnuté bodové, plošné i mobilní zdroje emisí z Prahy, významné zdroje z celé ČR i dálkový
přenos emisí. Z výsledků těchto výpočtů lze odhadnout stupeň stávajícího pozaďového
znečištění ovzduší NO2, NOx, prachem - PM10, CO a benzenem ve sledovaném území.
Přibližné hodnoty průměrných ročních koncentrací pozaďového znečištění ovzduší
obsahuje následující tabulka, ve které značí:
A - Východní část sídliště Nové Butovice
B - Západní část Jinonic
C - Okolí západní části Radlické ulice
Území
A
B
C

3

NO2 (µg/m )
25 - 26
21 - 24
22 - 25

3

NOx (µg/m )
33 - 38
26 - 31
29 - 37

3

PM10 (µg/m )
32 - 39
23 - 32
31 - 34

3

benzen (µg/m )
0,7 - 0,8
0,5 - 0,7
0,6 - 0,8

Pokud jde o nejvyšší 8-hodinové koncentrace CO, pohybovaly se od 750 - 900 µg/m3
v západní části Jinonic až po 930 - 980 µg/m3 v okolí křižovatky Řeporyjská - Bucharova.
Z tabulky vyplývá několik skutečností:
1) Průměrné roční pozaďové koncentrace NO2 zůstávají v celém sledovaném území pod
imisním limitem.
2) Průměrné roční koncentrace NOx překračují limitní hodnotu 30 µg/m3 na východním
okraji sídliště Nové Butovice a v okolí západní části Radlické. Těsně pod touto hodnotou
zůstávají i v západní části Jinonic. Imisní limit však platí pouze pro ochranu ekosystémů ve
vymezených oblastech a nikoliv ve sledovaném území.
3) Průměrné roční koncentrace prachu - PM10 nejsou v žádném místě vyšší než imisní
limit 40 µg/m3. Této hodnotě se blíží pouze v okolí křižovatky Řeporyjská - Bucharova.
4) Nejvyšší 8-hodinové koncentrace CO zdaleka nedosahují imisního limitu 10000 µg/m3,
pohubují se většinou pod 10 % této hodnoty.
5) Průměrné roční koncentrace benzenu dosahují hodnot 5 až 10x nižších než je imisní
limit.
Z uvedených skutečností vyplývá, že z hlediska pozaďového znečištění ovzduší není
sledované území nadlimitně znečištěné NO2, CO ani benzenem a pokud jde o průměrné
roční koncentrace, pak ani prachem - PM10 (denní koncentrace prachu - PM10 nebyly
modelem ATEM vyhodnocované). Hodnocenou oblast je možné hodnotit jako území se
střední až vyšší úrovní znečištění ovzduší.
Pudis a.s.
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C.2.2. Hlukové poměry
Na základě výpočtů hlukové studie bylo zjištěno, že v řešeném území v roce 2015 bude
zvýšené hlukové zatížení, způsobené zejména komunikační sítí s podobou současného
řešení vedení silnic. Především se jedná o rodinné domky u ulice Řeporyjská, křižovatky ulic
Radlická x Butovická, dále v celém úseku posledního 1 km ulice Radlická (do křižovatky ul.
Radlická x Křížová) a v oblasti Zlíchova. Ve 20 výpočtových bodech z 50 dochází
k překročení hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro den nebo noc,
případně pro obě časová období. Uvedené body se nacházejí v blízkosti frekventovaných
komunikací, které jsou dominantním zdrojem hluku v území.
Část A (Km 0,000 – 2,050)
K překročení hygienických limitů ve venkovním prostoru dochází v 6 referenčních bodech.
Bod č.22 je u hraniční hodnoty a je umístěn na objektu dle UP s plánovaným využitím
přízemních pater pro administrativu, obchody, služby,aj.
Body č.19 a č.20, jejichž překročení je v rozmezí 1,5-5,9 dB formují emise z komunikace
Řeporyjská, u které jsou v těsné blízkosti (10-14m). Další výraznější nedodržení limitu jsou
objekty kolem úrovňové křižovatky ulic Radlická x Butovická (body č. 23, 24, 25 a 7), které
jsou zasaženy přímou expozicí hlukem. Překročení je v rozmezí 1,1 - 6,0 dB v denní době a
1,8 – 6,8 dB v noční době.
Část B (Km 2,050 – portály tunelu Radlice)
Hygienický limit pro venkovní prostor je překročen pouze u bodu č. 9 a to o max. 1,1 dB
(noc), v závislosti na propojce ulic Puchmajerova a Radlická.
Část C (Portály tunelu Radlice, oblast ulice Radlická)
Hygienický limit pro venkovní prostor je překročen ve všech sledovaných bodech
v rozmezí 7,0 - 13,2 dB v denní době a 7,7 - 14,3 dB v noční době.
Objekty, nacházející se podél ulice Radlická jsou těsně z obou stran přimknuté ke
komunikaci Radlická a dochází tak k násobnému odrazu od fasád domů, které jsou z
akustického hlediska odrazivé.
Zlíchov (Oblast portálů tunelu Radlice)
K překročení hygienických limitů ve venkovním prostoru dochází v 5 referenčních bodech
v rozmezí 0,1 – 12,6 dB v denní době a 2,1 – 16,9 dB v noční době.
Oblast Zlíchova je dopravně velmi zatíženou oblastí, kde se prolíná jak hluk z kolejové
dopravy, tak hluk silniční, reprezentován především městským okruhem. Pro objekty (body č.
1, 2, 3 a 4) tvoří tyto zdroje hlukové pozadí, přičemž jsou nejvíce exponovány přilehlou
komunikací ulice Křížová.
Na základě výpočtů hlukové studie bylo zjištěno v řešeném území zvýšené hlukové zatížení,
způsobené komunikační sítí s podobou současného řešení vedení silnic. Ve 20 výpočtových
bodech z 50 dochází k překročení hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku
pro den nebo noc, případně pro obě časová období.

C.2.3 Hydrogeologie
Režim podzemních vod
Zájmové území je součástí hydrogeologického regionu č. 625 – proterozoikum a
paleozoikum v povodí Vltavy. Zastoupeny jsou zde zejména horniny spodního paleozoika
(ordovik, devon). Pro trasu komunikace jsou méně významné drobné výskyty křídových
Pudis a.s.
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sedimentů severně a jižně od zájmového území. Kvartérní horniny jsou rozšířeny v celé
ploše, kde významný podíl mají sedimenty antropogenní.
Zákonitost pohybu podzemní vody lze hledat tedy jednak v geologické stavbě přírodního
prostředí a jednak v jeho fyzikálních vlastnostech.
Generelně lze podzemní vodu v zájmovém území řadit ke dvěma typům:


podzemní voda v prostředí s průlinovou propustností



podzemní voda v prostředí s puklinovou propustností v horninách skalního podloží

Uvedené rozdělení je pouze schematické a neodpovídá přesně všeobecným
zákonitostem poměrů v zájmovém území. Hydrogeologické poměry jsou ve skutečnosti
mnohem složitější, podzemní voda jednotlivých obzorů navzájem komunikuje a souvisí též s
horizontem podzemní vody skalního podloží.
V prostředí s průlinovou propustností se vsáklá srážková voda nejprve zavěšuje jako
kapilární horizont ve svrchních partiích pokryvu a při dalším sycení ze srážkových zdrojů
zvolna doplňuje akumulaci podzemní vody při erozní bázi.
Při erozní bázi bývají pokryvné útvary, zejména fluviální sedimenty zpravidla
hrubozrnnější a tedy i propustnější. Naproti tomu podložní zvětralinové reziduum, tvořené
jílovitými hlínami je téměř nepropustné. na něm se tedy zadržuje vsáklá srážková voda a její
další pohyb je již určován hlavně morfologií erozní báze a propustností sedimentů, v nichž
vytváří zvodnělou vrstvu.
V prostředí s puklinovou propustností nelze hovořit v pravém slova smyslu o souvislém
horizontu podzemní vody, neboť voda se pohybuje pouze v otevřených odlučných spárách.
Poměrně nejspolehlivěji lze úroveň hladiny podzemní vody interpretovat v polohách
navětralé, úlomkovitě až kusovitě rozpadavé horniny. V hlubších partiích, kde se
komunikační cesty pozvolna uzavírají je pohyb omezen již jen na významnější pukliny, příp.
tektonická pásma.
Podzemní voda proudící skalním podložím zhruba sleduje morfologii terénu. Nakonec se
spojuje s horizontem podzemní vody v průlinovém prostředí pokryvných útvarů a vytváří
s ním většinou jednotný horizont.
V horninách skalního podloží je velmi malá zásoba vody a dochází proto obvykle
k rychlému poklesu vydatnosti během čerpání.
Podzemní voda v pokryvných útvarech
Největší množství podzemní vody v pokryvných útvarech připadá na prostředí fluviálních
sedimentů, tj. údolní holocénní náplavy potoků. Zde je voda v prostředí s průlinovou
propustností. Vzniká zde souvislý horizont podzemní vody, jehož úroveň hladiny je
ovlivňována hladinou povrchového toku a její kolísání je podmíněno změnami vodních stavů.
Podzemní vody holocénních náplavů jsou závislé v dotaci na množství atmosférických
srážek a ovlivněny také přítokem vod z křídových sedimentů v pramenné oblasti. Nelze zde
očekávat větší výkyvy hladiny podzemní vody a vzhledem k vysokému obsahu jemných
částic jsou méně propustné a proto i vydatnost zde bude nižší, předpoklad je v desetinách
l.s-1.
V deluviálních a eolických sedimentech, případně navážkách, vznikají pouze lokální
zvodně. Jsou sycené přítoky ze skalního podloží nebo přímo dotované atmosférickými
srážkami. Úroveň hladiny je v přímé závislosti na klimatických poměrech a vydatnosti těchto
zvodní se pohybují v desetinách l.s-1.
Pudis a.s.
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Podzemní voda ve skalním podloží
Podzemní voda v horninách skalního podloží představuje prostředí s puklinovou
propustností. V zájmovém území se vyskytují následující typy podzemních vod vzhledem
k horninovému prostředí výskytu, propustnosti, vydatnosti a chemickému složení:


podzemní voda v paleozoických břidlicích, břidlicích s vložkami křemenců, pískovců a
vápenců a v křemencích



podzemní voda v devonských a silurských vápencích



podzemní voda v křídových sedimentech

Podzemní voda v paleozoických břidlicích, břidlicích s vložkami křemenců, pískovců a
vápenců a v křemencích. Jako celek jsou tyto horniny v neporušeném a nezvětralém stavu
pro vodu prakticky nepropustné, platí to především o jílovitých břidlicích, které jsou poměrně
měkké, plastické a ve větších hloubkách mají pukliny vodotěsně sepnuté. Břidlice s poněkud
větší prachovitou a písčitou příměsí mají hydrogeologické vlastnosti jen o málo příznivější.
Horizont podzemní vody vzniká pouze v pásmu povrchového rozpojení puklin, v navětralých
horninách při povrchu skalního podkladu. Horniny zde obsahují hustou síť drobných puklin,
vhodných pro oběh podzemní vody, která ale nevytváří souvislou hladinu. Mocnost
zvodnělého horizontu je ovlivněna řadou činitelů, zejména stupněm zvětrání, mocností
pokryvů i morfologií území. I za optimálních podmínek je výška zvodnělé vrstvy poměrně
malá. Do větších hloubek proniká voda jen v poruchových zónách. Podle archivních měření
se hodnoty koeficientu filtrace z poloh rozvětralých břidlic pohybují v řádu 10-9 až 10–10 m/s. I
když uvedené hodnoty nelze očekávat v celé poloze zvětralých břidlic, lze je jako celek
považovat za materiál nepropustný. Mocnost zvodnělého horizontu je ovlivněna řadou
činitelů, zejména stupněm zvětrání, mocností pokryvů i morfologií území. I za optimálních
podmínek je výška zvodnělé vrstvy poměrně malá. Do větších hloubek proniká voda jen v
rozpukaných, strmě uložených křemencích, příp. vápencích a v poruchových zónách.
Velikost zvodnění závisí též na charakteru jednotlivých hornin a jejich puklinatosti.
Prostředí silursko - devonských vápenců je značně hydrogeologicky nehomogenní.
Vzhledem k proměnlivému podílu jílovité složky, MgCO3 a intenzivnímu provrásnění s
vložkami břidlic došlo k lokálnímu zkrasovění. Kromě povrchových jevů se projevuje jen
vyluhováním podél puklin nebo vrstevních ploch. Převažuje zde puklinová propustnost.
Rozpukání vápenců je však značně nerovnoměrné a proto propustnost i transmisivita se
pohybují ve velkém rozpětí. V závislosti na úložných poměrech umožňují buď pronikání
podzemní vody v rozpukaných polohách do velkých hloubek anebo naopak působí jako hráz
horizontu podzemní vody. Předpokládaná vydatnost na zvodnělých puklinách se bude
pohybovat až v litrech za sec.
Hydrogeologické poměry v horninách svrchní křídy jsou značně ovlivněny jejím vývojem,
tj. horniny zde neleží na subhorizontální parovině, protože postupně transgredovaly na
zmenšující se ostrov. Hydrogeologické poměry zde proto nebudou stálé, ale mohou se podle
místního vývoje měnit. Souvislá zvodeň podzemní vody vzniká v propustnějších svrchních
pískovcích peruckého souvrství, kde existuje jak průlinová, tak puklinová propustnost.
Hladina podzemní vody se pohybuje dle archivních materiálů zhruba 4 – 8 m pod terénem.
Lokálně vzniká i vyšší horizont, často na bázi pokryvných útvarů. Současná úroveň hladiny
podzemní vody může být ovlivněna klimatickými vlivy. Pro malou infiltrační oblast
nepředpokládáme vysoké vydatnosti.
Údaje o výšce zvodně je možno považovat za dlouholetý normál a z toho tedy plyne, že v
obdobích srážkově vydatných (dlouhodobé deště, jarní tání apod.) může být zvodeň výše, v
obdobích srážkově deficitních naopak níže. Běžné kolísání povrchu zvodně činí 1 - 2 m.
V tunelech očekáváme největší přítoky v devonských a silurských vápencích. Nelze zde
vyloučit zvodnělé krasové závrty jaké byly zastiženy při ražbě kolektoru Nad Koulkou, kde
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došlo k částečnému zaplavení štoly přívalem vody a zeminy. Ve vápencích bude nutné
realizovat horizontální předvrty k ověření zvodnělých poloh.
Vhodnost prostředí hornin a zemin z hlediska infiltrace srážek
Obecně je segregovaná varianta z hlediska možnosti infiltrace srážkových vod vedena
v nevhodných a málo vhodných zeminách a horninách. Z hydrogeologického hlediska bude
mít infiltrace vždy jen patrikulární význam.
K infiltraci jsou nevhodné v trasách převládající eolické (spraše a sprašové hlíny) a
deluviální sedimenty. Též horniny skalního podloží jsou slabě propustné – většinou jen
puklinově. Oběh podzemních vod je výrazně omezován jílovitými produkty větrání, které
pukliny často vyplňují.
Poněkud vhodnější k infiltraci se jeví propustnější holocénní sedimenty Dalejského a
Radlického potoka. Infiltrovaná voda by pronikala hlinitopísčitými, písčitými a štěrkovými
akumulacemi směrem k Vltavě a k Prokopskému údolí. Zásah do režimu podzemních vod v
urbanizované krajině může vyvolat střety zájmů.
Kvalita podzemních vod na území hl.m. Prahy není systematicky sledována. Lokální
podrobné průzkumy však přinesly řadu poznatků, které umožňují v hrubých rysech posoudit
kvalitu zvodnělého mělkého oběhu škodlivin v zeminách v těsné blízkosti trasy silnice.
Podzemní vody v zájmovém prostoru lze charakterizovat jako vody typu Ca – Mg – SO4 HCO3 s mineralizací okolo 1 g/l. Jejich pH bývá v rozsahu 6,0 až 7,7. Z kationtů se uplatňují
zejména vápník (100 až 400 mg/l) a hořčík (40 až 180 mg/l). Obsahy sodíku a draslíku jsou
nízké, stejně jako železa a manganu. Z aniontů se výrazně vyskytují ve vodách sírany (200
až 1600 mg/l) a hydrogenuhličitany (200 až 500 mg/l). Obsahy chloridů bývají v mezích 20
až 190 mg/l a dusičnanů 10 až 90 mg/l. Obsahy NEL byly namátkově zjišťovány v prostoru
komplexu Centrum 2002. Maximální hodnota 0,12 mg/l leží hluboko pod úrovní kritéria B
(Metodický pokyn MŽP).
Agresivita podzemních vod podle ČSN 73 1215 byla v kategorii 1a. Dle hodnocení
agresivity na beton a výztuž podle české technické normy ČSN P ENV 206 -1, která je platná
od září 2001, je obdobné, tzn. též slabě a středně agresivní XA1 až XA2 pro kapalné
prostředí. Podle ČSN 03 8375 - (kovová úložná zařízení – ocel) pak ve třídě IV – velmi
vysoká agresivita.

C.2.4 Hydrologie
Pro potřeby dokumentace byla Ing. Kukem a spol. zpracováno Vodní hospodářství, které
je součástí příloh dokumentace jako příloha B.16. Pro jeho obsáhlost zde uvádíme stručný
výtah z této zprávy.
Údaje o vodních tocích, rybnících a nádržích byly zpracovány z podkladů ČHMÚ,
Generelu Dalejského potoka a Urbanistické studie Radlice – Jinonice.
Výstavba Radlické radiály bude probíhat v povodí Radlického potoka, Jinonického a
Stodůleckého (Prokopského) potoka. Jinonický potok je levostranným přítokem
Stodůleckého potoka, který se vlévá do Dalejského potoka. Dalejský a Radlický potok jsou
levostrannými přítoky Vltavy. Vltava je zařazena mezi významné vodní toky, ostatní potoky
spadají do kategorie drobné vodní toky. Dalejský potok je na seznamu povrchových vod
vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů ve smyslu
Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ze dne 29. 1. 2003.
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Zákres vodních toků a Radlické radiály do mapy

Hydrologické charakteristiky vodních toků

Vodní tok

Přítoky
km
soutoku

Km

Číslo
hydrologického
pořadí

Správce
toku

Celková
skutečná
délka toku
(km)

Plocha
povodí
(km2)

Příslušný
vodoprávní
úřad

13,50

39,79

Praha 5,13

OOP MHMP
Dalejský

Prokopský (Stodůlecký)
Jinonický
Radlický

0-14

1-12-01-008

L/4,6

0-3,8

1-12-01-011

OOP MHMP

4,30

8,78

Praha 5,13

L/1,4

0-3,5

1-12-01-011

OOP MHMP

2,20

3,46

Praha 5

1-12-01-013

Povodí
Vltavy

ZVHS
Praha

Praha 5

Radlický potok
Radlický potok byl v rámci urbanizace území prakticky jako vodní tok zrušen. Od vyústění
do Vltavy, jehož okolí není dlouhodobě udržované, vede jako zatrubněný západním směrem
pod komunikacemi, dále pod areál Smíchovského vlakového nádraží a následně Radlicemi
do kopce pod obytnými objekty, dvory a komunikacemi. Ve dvou dvorcích je krátký otevřený
úsek ve zdech. Tento úsek Radlického potoka prakticky končí ve stávajícím oddělovači
dešťových vod OK 15K, který je osazen na jednotné kanalizaci 1000/1750 v ulici Pechlátové.
Cca 20 m za oddělovačem je zaslepené odbočení původního zatrubnění Radlického potoka,
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ze kterého prosakují podzemní vody do zatrubnění a prakticky zajišťují stálý průtok
v následujícím zatrubněném úseku až do Vltavy. Horní zatrubněný úsek potoka je ukončen
zaslepením na volné ploše východně od ul. U Slévárna před jejím nepojením na ul.
Radlickou. V tomto místě neprosakují do zatrubnění žádné vody a následující úsek je suchý.
Dále byl potok přeložen v rámci výstavby banky ČSOB v ul. U kostela do profilu DN 1200,
před ul. Radlickou se napojuje na stávající profil DN 800, který vede ul. Radlickou cca 120 m,
pak odbočí jižním směrem a v areálu METROSTAVU se zaústí do jednotné kanalizace. V
tomto úseku jsou do něho zaústěny jen některé přípojky uličních vpustí. Zatrubnění potoka
bylo provedeno v mnoha profilech, od kruhových DN 800÷DN 1800 až po atypické profily
1050/1010÷2400/1400.
Nevhodný stav (propojení potoka do jednotné kanalizace a následné vrácené za
oddělovačem dešťových vod) bude odstraněn v rámci připravované akce Rekonstrukce
Radlického sběrače 1÷3 stavba. Po dokončení těchto akcí bude do zatrubněného potoka
vedeno pouze dešťové stoky z Radlické ulice nad křižovatkou s ul. U Kostela a několik níže
položených přípojek UV a pak prosakující podzemní vody a samozřejmě v úseku pod
obytnými objekty ve starých Radlicích teoreticky dešťové vody z těchto objektů.
Situační zákres Radlického potoka

Jinonický potok
Vlastní výstavba bude prováděna přímo v povodí Jinonického potoka, který je
levostranným přítokem Stodůleckého (Prokopského) potoka a v dnešním povodí
Stodůleckého potoka. Stodůlecký potok je levostranným přítokem Dalejského potoka, který
se následně vlévá do Vltavy.
Vlivem výstavby sídliště Butovice a komunikací Rozvadovské spojky došlo v minulosti k
přepojení jihozápadní části povodí Jinonického potoka dešťovými kanalizacemi přímo do
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povodí Stodůleckého potoka. V důsledku toho došlo k praktickému zániku otevřeného koryta
Jinonického potoka v území nad Statkovým rybníkem. Dále došlo nedávno vlivem výstavby
dešťových kanalizací v nové obytné zástavbě (severně od Statkového rybníka) k dalšímu
zmenšení povodí potoka, protože dešťové kanalizace z tohoto areálu jsou vedeny do
dešťových kanalizací v ul. Butovické a dále do DUN Jinonice IV.
Ze Statkového rybníka je potok veden zatrubněný (2*DN 300÷2*DN 400) do Jinonického
rybníka na křižovatce ulic Karlštejnská - Butovická, dále pokračuje zatrubněný do
Butovického rybníka (2* DN 400) na křižovatce ulic Butovická a Stodůlecká. Z tohoto rybníka
je veden přes soukromé pozemky částečně v otevřeném a zatrubněném profilu do křižovatky
ulic Pod Vavřincem a Ohradské. Podchází ul. Pod Vavřincem a pokračuje otevřeným
betonovým korytem a pak odbočuje jižním směrem po ulicí Pod Vavřincem a vede podél
paty údolí do otevřeného koryta v retenční nádrži (N4). Délka potoka je 999 m až k RN N4.
Z této nádrže pokračuje jihozápadním směrem a za ulicí K Nové Vsi se vlévá do
Stodůleckého potoka. Celková délka toku je 1,4 km.
Na Jinonickém potoce jsou tři rybníky a jedna retenční nádrž (N4). Jinonický a Butovický
rybník a retenční nádrž N4 mají zpracován Manipulačně provozní řád.
Schéma povodí Jinonického a Stodůleckého potoka

Statkový rybník
Statkový rybník je v důsledku zmenšení povodí a praktické likvidace otevřeného přítoku z
převážné části zarostlý a trpí nedostatkem vody. K významnějšímu zlepšení nedošlo ani při
realizaci odvodňovacích systémů obytné zástavby severozápadně od Jinonického zámečku,
protože odvodnění tohoto území bylo provedeno do dešťové kanalizace, která obchází
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Statkový rybník a je vedena až do DUN Jinonice IV – tzn. mimo potok a do potoka je
odvodněn pouze úzký prostor podél východní strany navržené zástavby.
Pohled na Statkový rybník na Jinonickém potoce od přítoku

Hlavní charakteristiky Statkového rybníka
Rybník
Statkový

Plocha
[ha]
0,09

Hloubka
[m]
1,20

Objem
[m3]
1000

Jinonický rybník
Je umístěn na návsi v Jinonicích jižním rohu křižovatky ulic Řeporyjská-Karlštejnská a
Bučovická. Okolo rybníka jsou vedeny komunikace a zpevněné plochy. V převzatých údajích
z Manipulačně provozního řádu z roku 2002 nejsou ve schématu povodí uvedeny území, ve
kterých jsou srážkové vody odváděny do dešťových kanalizací.
Pohled na Jinonický rybník od přítoku

Butovický rybník
Butovický rybník je ve starých Butovicích cca 100 m jižně od křižovatky ulic RadlickáButovická. V převzatých údajích z Manipulačně provozního řádu z roku 2002 nejsou ve
schématu povodí uvedeny území, ve kterých jsou srážkové vody odváděny do dešťových
kanalizací.
Pohled na Butovický rybník od přítoku

Pudis a.s.

165

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

Retenční nádrže N4
Hráz je půdorysně přímá, v koruně široká 5 m a dlouhá cca 110 m. V příčném řezu má
pravidelný lichoběžníkovitý tvar s přitěžovacími lavicemi u návodní i vzdušní paty. Hráz je
zemní homogenní, sypaná z materiálu komořanského zemníku. Těsnícím prvkem je fólie z
umělé hmoty uložená šikmo pod návodním svahem. Maximální výška hráze nad terénem je
cca 13 m. Koruna hráze je na kótě 290,60 m n.m. a niveleta koruny hráze je vyrovnaná. Po
koruně hráze je vedena štěrková komunikace, která slouží pouze jako provozní.
Pohled na hráz retenční nádrže N4

Kvalita vody ve vodních tocích
V rámci IOŽP MIS je pravidelně sledována kvalita vody ve čtyřech profilech Dalejského
potoka a v jedno profilu Stodůleckého potoka. Na Jinonickém potoce není v rámci těchto
sledování pravidelný profil osazen. Z dostupných materiálů uvádíme následující zákres
kvality vody v Stodůleckém potoce a v nejbližším profilu na Dalejském potoce – jedná se o
profil u Klukovického amfiteátru. Z dlouhodobých sledování vyplývá, že kvalita vody se ve
vodních tocích pohybuje pro jednotlivé ukazatele v rozmezí I.-V. třídy kvality (dle ČSN 75
7221).
Třídy jakosti vody v Dalejském a Stodůleckém potoce (r. 2005)

BSK5

Obecné,
fyzikální a
chemické
ukazatele

Specifické
organické
látky

Kovy a
metaloidy

Mikrobiologické
a biologické
ukazatele

Dalejský potok u
Klukovického
amfiteátru

3

5

4

3

2

Stodůlecký potok Prokopské údolí

3

5

4

3

1

Kód
lokality

Název

DL11
ST01
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Tabulka výsledků měření kvality vody z roku 2007 na Dalejském potoce

Situace území se zákresem měrných profilů a uvedením kvalitativních ukazatelů
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Z hlediska kvality povrchové vody ještě vycházíme ze zdroje „Praha Životní prostředí„
2006 a úlohy SGU. Sledovanými vodotečemi jsou Vltava a u Dalejského potoka
prezentujeme kvalitu v ústí.
Třídy jakosti vod v povrchových tocích v r. 2004 - 2005
Kód
Ukazatel
Obecné fyzikální a chemické ukazatele
SPV
Elektrolytická konduktivita
RL
Rozpuštěné látky
NRL
Nerozpuštěné látky
RO2
Rozpuštěný kyslík
BSK
Biochemická spotřeba kyslíku pětidení
CHM
Chemická spotřeba kyslíku manganistanem
CHC
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem
TOC
Celkový organický uhlík
AOX
Adsorbovatelné organické halogeny (AOX)
HH4
Amoniakální dusík
NO3
Dusičnanový dusík
PCL
Celkový fosfor
CL
Chloridy
SO4
Sírany
CA
Vápník
MG
Hořčík
Specifické organické látky
CLB 2 Suma Dichlorbenzeny – směs
CLB MCLB
Chlorbenzen
CLC 12CLE
1,2-dichlorethan
CLC 3CLET
1,1,2 – trichlorethen (trichlorethylen)
CLC 4CLET
1,1,2,2 – tetrachlorethen (perchlorethylen)
CLC CHCL3 Trichlormethan (chloroform)
PCB SUMA
Polychlorované bifenyly (PCB)
PAU SUMA
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
Kovy a metaloidy
CR
Chrom
MN
Mangan
FE
Železo
NI
Nikl
CU
Měď
ZN
Zinek
CD
Kadmium
HG
Rtuť
PB
Olovo
AS
Arsen
Mikrobiální a biologické ukazatele
FEK
Fekální koliformní bakterie
ISB
Index saprobního bentosu

VL 1044
III.
I.
I.
II.
III.
II.
II.
II.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
I.
I.
I.
II.
0
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
I.
II.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
I.
II.
I.
I.
0

VL 1045
III.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
III.
III.
I.
II.
III.
I.
I.
I.
I.
II.
0
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
III.
I.
II.
II.
II.
I.
II.
II.
I.
I.
II.
I.
I.
0

VL 1046
IIII.
II.
II.
II.
I.
III.
II.
III.
III.
III.
II.
II.
III.
I.
I.
I.
I.
II.
0
I.
I.
I.
II.
I.
I.
II.
II.
I.
II.
I.
II.
II.
II.
II.
I.
II.
II.
III.
III.
0

DL01
V.
V.
0
V.
I.
III.
0
III.
III.
III.
II.
III.
IV.
IV.
III.
II.
I.
IV.
0
0
0
0
0
0
IV.
0
III.
0
II.
II.
I.
0
0
III.
0
0
II.
II.
II.
0

Pozn.: Vltava Vrané nad Vltavou (kód 1044, říční km 70,10), Vltava – Podolí (kód VL1045, říční km
56,2), Vltava – Libčice (kód VL 1046, říční km 28,2), Dalejský potok (kód DL01, říční km 0,01).
0 – neměřeno, třídy jakosti vod v povrchových tocích - I, II, III, IV, V

Třída jakosti I – neznečištěná voda – stav vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou
činností, při kterém ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému
přirozenému pozadí v tocích
Třída jakosti II – mírně znečištěná voda – stav vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak,
že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a
udržitelného ekosystému
Třída jakosti III – znečištěná voda – stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností
tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci
bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému
Třída jakosti IV – silně znečištěná voda - stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou
činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující
existenci pouze nevyváženého ekosystému
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Třída jakosti V – velmi silně znečištěná voda - stav povrchové vody, který byl ovlivněn
lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky,
umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému
Průměrné průtoky ve vodotečích v r. 2005
Kód
3 -1
PRT (m .s )

Ukazatel
Průtok

VL 1044
104,0

VL 1045
138,0

VL 1046
139,0

DL01
0,085*

Pozn.: Zdroj: Praha – Životní prostředí 2006 - Ročenka a IOŽP (Informační okruh o životním prostředí)
a úloha SGÚ – IOŽIP. r. 2006. Průtok Dalejský potok – Zroj: Praha Životní prostředí r. 2005.

Celé území stavby se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje vodárny Podolí.

C.2.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje, radon, koroze,
paleontologie
Geologické poměry
Geomorfologické poměry
Sledované zájmové území zahrnuje oblast Prahy 5 – městské části Radlice, Nové
Butovice, Jinonice, Radlice, Smíchov a Zlíchov. Geomorfologicky patří k Pražské plošině.
Povrch území je velmi členitý. Tento členitý reliéf je výsledkem denudace křídové paroviny
a eroze Vltavy a jejích přítoků. Reliéf křídové paroviny zůstal zachován při severozápadním
okraji území v oblasti Vidoule a při jihovýchodním okraji mapy v prostoru Dívčích hradů. Její
rozšíření je patrné na Inženýrskogeologické mapě - viz příloha č. A.2.
Vedle erozivní a akumulační činnosti Vltavy se na členitosti území podílela i různá
odolnost předkvartérního podkladu vůči erozi a denudaci. V tvrdých, zvětráním odolnějších
horninách, zejména vápencích, vznikly strmé svahy a ostře zaříznutá údolí, kdežto mělká,
širší, údolí jsou charakteristická pro méně odolné horniny. Značná členitost území je mnohde
setřena akumulační činností Vltavy, kdy značné terasové uloženiny vyrovnávají výškové
rozdíly a také sprašové návěje a i svahové uloženiny zmírňují strmost svahů. Původní
morfologie terénu je také narušena vlivem lidské činnosti, jako jsou např. navážky pro terénní
úpravy a výstavbu, rozsáhlé vápencové lomy a hliniště, zářezy a násypy železničních tratí.
Nejvyšší nadmořská výška území se pohybuje kolem 335 m n.m. a nejnižší na Zlíchovské
straně 225 m n.m. Na území převládá mírné klima s menšími mikroklimatickými rozdíly
způsobenými reliéfem terénu. Průměrná roční teplota 9 – 11 °C.
V zájmovém území se vyskytují ZCHÚ, které mají jako předmět ochrany jsou významné
geologické odkryvy a profily. Jedná se o PP Ctirad a Vidoule. Podrobněji viz kap. č. C.1.2.
Geologický vývoj a charakteristika jednotek
Horniny skalního podloží
Mapované území leží severně od osy barrandienského synklinoria, které probíhá ve
směru JZ-SV.
Skalní podloží je v zájmovém území reprezentováno horninami staršího paleozoika, velmi
pestrého stratigrafického zastoupení. Nejhojnější jsou svojí plošnou rozlohou i stratigrafickým
zastoupením horniny ordovického stáří, méně jsou zastoupeny mladší horniny silurské,
devonské a křídové. Horniny vznikly ukládáním psefitického, aleuritického a pelitického
materiálu v sedimentační pánvi se značně mobilním dnem, i pobřežní čárou. Změny
sedimentačního prostředí se odrazily ve strukturním složení uloženin. Celý ordovický
komplex představuje pestrou škálu střídajících se pelitických až psamitických hornin. Tato
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pestrost činí potíže při stratigrafickém hodnocení jednotlivých útvarů. Pro potřeby technické
praxe se jeví výhodnější hodnocení litostratigrafické.
Důsledkem intenzivní tektonické činnosti v mladším paleozoiku je značné zvrásnění
hornin staršího paleozoika, tektonické poruchy apod. i neúplné zastoupení normálního
stratigrafického sledu staropaleozoických hornin. V následující tabulce uvádíme stratigrafické
členění hornin zájmového území:
Útvar
KŘÍDA
DEVON

Oddíl
svrchní
spodní

svrchní

Stupeň
CENOMAN
DALEJ
PŘÍDOL
LUDLOW
WENLOCK
KOSOV
KRÁLODVOR

SILUR

svrchní

střední

BEROUN

spodní

ORDOVIK

Značka
K2C
DVP
PRD
KPN
LIT
KSV
KRD
ZHR
BHD
VNC
LTN

Stratigrafická jednotka
perucké souvrství
dvoreckoprokopské souvrství
přídolské souvrství
kopaninské souvrství
liteňské souvrství
kosovské souvrství
králodvorské souvrství
zahořanské souvrství
bohdalecké souvrství
vinické souvrství
letenské souvrství

ORDOVIK:
KSV - souvrství kosovské je nejmladším souvrstvím barrandienského ordoviku. Vyskytují se
zde horniny flyšového typu sedimentace - střídají se polohy pískovců, drob, křemenců a
břidlic s vložkami pevných prachovců a jílovců. Převažují písčité a prachovité břidlice,
středně tektonicky porušené. Pro horniny kosovského souvrství je charakteristická velmi
výrazná deskovitá vrstevnatost. Petrografická rozdílnost způsobuje problémy při zakládání,
pevné křemence a křemité pískovce jsou obtížně rozpojitelné. Produktem zvětrání jsou
jílovité až písčitojílovité hlíny s proměnlivým obsahem úlomků matečné horniny. Mocnost
navětrání do 4 m.
KRD - souvrství králodvorské - jemné jílovité břidlice, černé a tmavošedé v nezvětralém
stavu, zpravidla bez makroskopicky patrné slídy, velmi jemně vrstevnaté, šupinkovitě
rozpadavé, silně rozpukané a tektonicky porušené. Tyto horniny podléhají snadno
zvětrávacím pochodům, stávají se tence lupenitě odlučnými s charakteristickým
šedozeleným zbarvením, přičemž ve svrchních partiích nabývají až charakter jílovité hlíny se
střípky břidlice.
ZHR - souvrství zahořanské - je vyvinuto jako prachovce a písčité prachovce karbonátovým
tmelem. Vrstevní plochy jsou výrazně nerovné, s dosti hojnými bioglyfy. Vrstevnatost je
zdůrazněna střídáním poloh s vyšším obsahem karbonátu v tmelu s klastickými horninami,
místy lze pozorovat i střídání hrubozrnějších hornin s horninami jemnozrnějšími, břidličnatě
rozpadavými. Ve svrchních partiích souvrství se vyskytují šedé jílovité břidlice s prachovitou
příměsí. K zvětrání jsou méně náchylné, kusovitě a úlomkovitě rozpadavé s výplní
písčitojílovité hlíny. Mocnost navětralé zóny bývá 3-4 m.
BHD - souvrství bohdalecké - velmi jemné jílovité břidlice, velmi drobně slídnaté, černošedé
barvy. Zvětralé jsou hnědošedé, rezavě smouhované, úlomkovitě až střípkovitě rozpadavé,
zcela rozložené mají charakter jílovité hlíny se střípky a úlomky hornin. V našem území byly
zastiženy horniny značně tektonicky porušené, drobně úlomkovitého až střípkovitého
rozpadu, s ohlazovými plochami. Jílovité, slabě diageneticky zpevněné, břidlice souvrství
bohdaleckého poměrně snadno podléhají tektonickému porušení a je proto nutné počitat s
porušením v celé mocnosti těchto hornin. Právě tak i s větší hloubkou zvětrání, zhruba kolem
5 metrů.
VNC - souvrství vinické - na celém území jednotně vyvinuto jako černé slídnaté jílovité
břidlice s určitým podílem (10 –20%) křemenného prachu. Jsou tence vrstevnaté, poměrně
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měkké, takže snadno podléhají denudaci. Zvětralé jsou hnědošedé, rezavě zbarvené oxidy
železa, úlomkovitě až střípkovitě rozpadavé, zcela rozložené mají charakter jílovité hlíny se
střípky a úlomky hornin.
LNT - letenské souvrství patří k nejstarším ordovickým horninám na území. Vyskytuje se ve
vývoji písčitých a prachovitých břidlic s písčitými závalky, s vrstvami pevných křemenných
pískovců a křemenců. Břidlice jsou jemně až hrubě slídnaté a tlustě deskovitě vrstevnaté (6 20 cm). Na vrstevních plochách byly pozorovány hojné ohlazy. Pukliny jsou otevřené, často
vyplněné druhotným kalcitem nebo i jílovitou hmotou se střípky břidlic. Břidlice bývá na styku
s křemenci deformována a rozdrcena na střípky s jílovitou výplní do vzdálenosti až 3 cm.
Zvětráváním mění barvu v hnědou až rezavě hnědou, rozpadají se v desky jejichž vrstevní
plochy jsou nerovné. Zcela rozložené jsou úlomkovitě a kusovitě rozpadavé, charakteru
štěrku s výplní písčité hlíny s ostrohrannými úlomky mateční horniny. S ubývající intenzitou
zvětrávacích pochodů jsou horniny kusovitě, níže blokovitě rozpadavé s rezavými
limonitickými povlaky na plochách odlučnosti. Vůči zvětrávacím pochodům jsou však tyto
horniny velmi odolné a tomu odpovídá i mocnost svrchní zvětralé až navětralé zóny,
zpravidla 2 - 3 m. Stejnou odolnost vykazují tyto horniny vůči tektonickému porušení,
projevujícímu se kusovitým, méně často až úlomkovitým rozpadem.
Během ordoviku probíhala v Barrandienu intenzivní vulkanická činnost. Vulkány
produkovaly hlavně lávy bazického charakteru, které podle chemického složení patří
bazaltům. Podle mineralogického složení jsou tradičně označovány jako diabasy Di.
Diabasové horniny tvoří žíly hlavně na rozhraní kosovských a liteňských, nebo kosovských a
králodvorských souvrství. Nedosahují velké mocnosti, takže jsou těžko zastižitelné vrtnými
pracemi, proto nelze vyloučit jejich další výskyty. V nezvětralém stavu je diabas zelenošedé
barvy, značně pevný, masivní a houževnatý, nepravidelného balvanitého rozpadu. Diabasy
poměrně snadno podléhají chemickému zvětrání a hydrothermálním přeměnám. Navětralý
má barvu hnědavou až okrově hnědou a je značně rozpukaný. Zvětraliny mají charakter
hlinitých písků až písčitých hlín s úlomky.
SILUR:
PRD - souvrství přídolské - zastupuje nejmladší horniny siluru na daném území. Je tvořeno
šedými vápenci s hojnými vložkami vápnitých břidlic s velmi četnými vápencovými
konkrecemi. Vyskytují se v úzkých navzájem nesouvisejících pruzích. Zvětrávacím
pochodům vápence odolávají, takže většinou tvoří terénní elevace provázené častými
výchozy. Na plošinách čí mírných svazích vystupují silně navětralé vápence zpravidla již v
hloubce 2 m pod terénem, Produktem zvětrání jsou hnědavé a rezavě hnědé jílovité a
jílovitopísčité hlíny s kolísajícím množstvím úlomků jichž směrem do hloubky přibývá.
Hranice vůči podložnímu kopaninskému souvrtství je ostrá, vápence nasedají přímo na
ortocerovou lavici nejvyšších poloh vápencové facie kopaninského souvrství.
KPN - souvrství kopaninské je velmi faciálně rozmanité. Spodní část je vyvinuta jako černé
vápnité břidlice, jejichž zvětralé partie bývají hnědě zbarvené. Břidlice obsahují hojné polohy,
čočky a konkrece bituminozních vápenců, při bázi i tufitickou příměs. Na rozhraní liteňského
a kopaninského souvrství je v celé oblasti vyvinuta poloha tufů, dibasů a jiných diabasovývh
hornin, které odpovídají stratigraficky již bázi kopaninského souvrství. V nejvyšší poloze
těchto vrstev je vyvinuta ortocerová lavice o mocnosti cca 1 m tvořená jemnozrnnými
vápenci s velmi hojnou faunou. Břidlice kopaninského souvrství mají převážně rovné
vrstevní plochy a hornina se podle nich dobře odlučuje. Polohy tvrdých vápenců způsobují
celkovou větší odolnost proti denudaci a také hloubka zvětrávání bývá menší. Produktem
zvětrávaní jsou písčitojílovité až jílovité hlíny s proměnlivým množstvím úlomků. Tak jako
většina ordovických a silurských souvrství nevyskytuje se kopaninské souvrství souvisle, ale
vlivem složité geologické tektonické stavby v pruzích nebo krách navzájem oddělených
dislokacemi.
LIT - souvrství liteňské představuje nejstarší horniny silurského stáří v oblasti barrandienu.
Vyskytují se jen omezeně. Zastoupeny jsou tence deskovitě až laminovitě vrstevnatými
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tmavě šedými až černými jílovitými, vápnitými a prachovitými břidlicemi, ve svrchní části s
vápnitými břidlicemi s polohami a čočkami vápenců, středně až silně rozpukanými, středně
tektonicky postiženými. Vlastní břidlice jsou tence vrstevnaté s velmi hojnou graptolitovou
faunou na vrstevních plochách. Liteňské břidlice a vápence zvětrávají až na jílovitou hlínu s
ostrohrannými úlomky a střípky hornin.
DEVON:
DVP - dvoreckoprokopské souvrství je zastoupeno v nižších polohách kalovými, zřetelně
hlíznatými šedými vápenci bez souvislých břidličnatých vložek. Ve svrchních polohách
nalézáme lavicovité až deskovité, tmavší šedé vápence s vložkami šedočerných vápnitých
jílovitých břidlic s hlízami šedých rohovců. Vápence a břidlice jsou intenzivně provrásněné,
silně tektonicky postižené, málo až středně rozpukané. Dvoreckoprokopské souvrství patří
k nejpevnějším a nejtužším typům skalního podloží v zájmové oblasti.
KŘÍDA:
Ze stratigrafického sledu české křídy je ve sledovaném území zastoupeno perucké
souvrství K2C PRC. Je tvořeno šedými, žlutošedými a tmavě šedými jílovci a jemně písčitými
jílovci se zuhelnatělými zbytky rostlin (náznaky uhelných slojek) a hojnými zbytky rostlin
(chráněná oblast na Vidouli), které se střídají s proplástky až polohami okrových a rezavých
pískovců. Zastoupení pískovců se místo od místa mění. Vložky pískovců přivádějí do
souvrství podzemní vodu a způsobují zvětrávaní původních jílovců v jejich blízkosti na jíly
tuhé a místy až měkké konzistence. Perucké souvrství vyplňuje ploché deprese, netvoří
pevné výchozy a bývá proto odkryto jen příležitostně při stavebních pracích. Jeho svrchní
hranice je však výrazným vodonosným horizontem s řadou pramenů na svazích výšin.
Protože se křídové uloženiny sklánějí k severu, bývá zvodnění severních svahů nápadné –
např. severní svahy Vidoule. Zvodnění snižuje stabilitu svahů a způsobuje náchylnost ke
svahovým pohybům.
Pokryvné útvary
Vzhledem k mocnosti a rozšíření jsou významným geologickým útvarem našeho území
pokryvy kvartérního stáří, ležící na staropaleozoických horninách skalního podloží. Vyskytují
se zde především deluviální a eolické sedimenty, dále fluviální sedimenty a antropogenní
uloženiny – navážky.
AN - antropogenní uloženiny - navážky – recent. Představují jednak konstrukční vrstvy
komunikací, základů budov, podzemní vedení inženýrských sítí, jednak byly navážkami
nahrazeny značné mocnosti geotechnickými vlastnostmi nevyhovujících pokryvných útvarů,
především bahnité holocénní náplavy. Těžbou stavebních surovin v lomech, hliništích a
štěrkovnách byla doprovázena odpadními haldami. Zrnitostním složením a litologickým
zastoupením jsou antropogenní uloženiny horizontálně i vertikálně nejvariabilnějším útvarem
celého pokryvu zájmového území. Jedná se převážně o hlíny písčité a jílovité se štěrky tj.
valouny a kameny různé velikosti, převážně křemene, křemence, konstrukční vrstvy
komunikací a různý stavební odpad.
DL - deluviální sedimenty - přemístěné zvětraliny hornin skalního podloží - svahové hlíny
písčité a sutě pleistocénního stáří. Členitost území a různorodost petrografického složení se
odráží v plošném rozmístění a jejich složení. Jejich rozložení na území je velmi nepravidelné,
vyskytují se hlavně na pozvolných svazích budovaných horninami skalního podkladu.
Klastickou složku tvoří úlomky a střípky těchto hornin. Na svazích s větší reliéfovou energií
netvoří deluviální sedimenty souvislý pokryv, ale často se na několika metrech střídají
výchozy skalních hornin a deluviální sedimenty. Mocnost dosahuje 4 - 8 m.
EO - eolické sedimenty – pleistocén - zastoupené převážně sprašemi a sprašovými hlínami
tvoří závěje, návěje i plošné pokryvy. Původní rozšíření a mocnost těchto sedimentů byla
zmenšena různými terénními úpravami a stavebními pracemi, takže v současné době
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dosahují mocnosti průměrně 2 - 4 m, jen nad nerovnostmi skalního podkladu (staré
splachové deprese, denudační zbytky) dosahují až 8 m. Spraš je světle hnědá a rezavě
hnědá, siltová zemina s proměnlivým obsahem CaCO3. Svrchní, mladší spraše obsahují více
CaCO3, spodní spraše méně, příp. jsou i odvápněné. CaCO3 se vyskytuje v konkrecích
(cicvárech) a v žilkových výkvětech, vysrážených na svislých puklinách i jako makroskopická
nezřetelná příměs. Spraše obsahují značnou písčitou příměs a místy přecházejí až do
jemných vátých písků. Ve spodních polohách obsahuje spraš i oválené úlomky okolních
hornin. Sprašové hlíny jsou nevápnité sedimenty eolického původu, kdy vyluhováním
srážkové nebo podzemní vody ztrácí spraš obsah CaCO3. Charakteristickou vlastností spraší
a sprašových hlín je vertikální odlučnost, proto se ve spraši udrží dlouho svislé stěny. Naproti
tomu jsou pórovité, značně stlačitelné, rozbřídavé a namrzavé. Při navlhčení vodou se tyto
nepříznivé vlastnosti ještě zhoršují.
FL - fluviální sedimenty. Zastoupeny jsou zde pleistocénními a holocenními náplavy Vltavy,
Dalejského a Radlického potoka, které se vzájemně odlišují zejména zrnitostním složením.
Pleistocénní údolní terasa Vltavy – maninská - se vyskytuje východně od zájmového
území a při stavbě nebude zastižena. Tvořena je hrubozrnnými sedimenty. Ve svrchních
polohách jsou to středně až hrubě zrnité písky s drobnými valounky, hlouběji leží písčité
štěrky a valouny o velikosti až 30 cm ojediněle i větší balvany. Báze údolní terasy není ve
stejné úrovni.
Holocénní náplavy vyplňují údolí Dalejského a Radlického potoka. Tvoří je různorodé
sedimenty od písčitých hlín až po písčité štěrky, převládají písčité silty a hlinité jemnozrnné
písky. Zeminy o různé zrnitosti se střídají v nepravidelných polohách, při bázi převládají
sedimenty hrubší až zahliněné písčité štěrky. Mocnost holocénních náplavů je rozdílná a
není konstantní po celé ploše svého rozšíření, v průměru činí 2 - 5 m, max. 8 m. Velmi často
jsou překryty navážkami. Hladina podzemní vody je mělko pod povrchem a soudržné zeminy
mají měkkou až kašovitou konzistenci.
Těžitelnost a vrtatelnost zemin a hornin
Pro přehlednost dále uvádíme rámcové zatřídění jednotlivých zastižených zemin a hornin
z hlediska těžitelnosti a vrtatelnosti.
Rámcové zatřídění jednotlivých zastižených zemin a hornin.
Pokryvné útvary
Horizont
(symbol vrstvy)
Navážky AN / konstrukce vozovky
Spraše a sprašové hlíny (EO)
Hlíny písčité a jílovité s úlomky/sutě (DL)
Písky s valouny (FL)
Hrubé štěrky s písčitou příměsí (FL)
Skalní podloží
Útvar
ORDOVIK
SILUR
DEVON
KŘÍDA
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Hornina
Křemence
Břidlice
Vápence
Břidlice
Vápence
Jílovce, pískovce
Diabas

Třída těžitelnosti
podle ČSN 733050
2–3/5
2–3
3/4
2–3
4

Třída těžitelnosti
podle ČSN 733050
4–6
3–5
4–6
3–5
4–6
3–5
4-7

Třída vrtatelnosti pilot
podle ceníku 800-2
I – II / III
I
I / II
I
II – III

Třída vrtatelnosti pilot
podle ceníku 800-2
II – V
II – IV
II – V
II – IV
II – V
II – IV
III – VI
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Při ražení v horizontu zdravých břidlic, křemenců, vápenců a diabasů bude nutné použít
trhacích prací.
Geotechnické charakteristiky
Pro zhodnocení geotechnických charakteristik byly aplikovány výsledky archivních
terénních a laboratorních zkoušek na materiálech stejného stratigrafického a obdobného
strukturního a texturního charakteru. Na podkladě tohoto souhrnného zpracování a po
doplnění směrnými charakteristikami z příslušných norem byly do následujících 2 tabulek Orientační geotechnické charakteristiky - sestaveny přehledy geotechnických charakteristik
zastižených zemin a skalních hornin. Tabulka respektuje normy i po stránce zatřídění a
klasifikace zemin, což vede k určitým terminologickým odlišnostem u stejných horizontů.
Tabulky obsahují: základní fyzikální charakteristiky (objemová tíha v přirozeném uložení γn,
součinitel filtrace k), přetvárné charakteristiky (modul přetvárnosti Edef, modul pružnosti E,
Poissonovo číslo ν), pevnostní charakteristiky (efektivní soudržnost cef, efektivní úhel
vnitřního tření ϕef), normová zatřídění (ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy
třída, symbol, tabulková, výpočtová únosnost Rdt), ČSN 73 1002 – Svislá únosnost pilot U,
ČSN 73 3050 “Zemní práce“ (obtížnost rozpojování), vrtatelnost pilot – zatřídění dle ceníku
800-2)

Pudis a.s.
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KVARTÉR
RECENT
HOLOCÉN
PLEISTOCÉN

Navážky AN

kamenité a kamenito-písčité, středně ulehlé

eolické sedim. EO

spraše a sprašové hlíny: hlína prachovitá
19,0
tuhá/pevná

deluviál. sedim. DE

fluviální sedim. FL

19,5

hlína jílovito-písčitá s úlomky hornin, pevná

21,0

hlinitopísčité tuhé/měkké, místy se štěrkem

18,5

písky se štěrkem, středně ulehlé až ulehlé

19,5

písčité štěrky, hrubozrnné, ulehlé

21,5

Pudis a.s.

10-4
10-3
10-5
10-4
10-6
10-5
10-6
10-5
10-4
10-3
10-3
10-2

12

24

0,38

10

30

6

12

0,40

25

24

10

20

0,40

25

27

4

8

0,42

15

24

30

60

0,33

0

34

75

150

0,30

0

38

7330
50

Třída těžitelnosti

výpočtová únosnost Rdt [kPa] a)

Vrtatelnost dle ceníku 800-2

731002

třída

úhel vnitřního tření ϕ ef [°]

soudržnost cef [kPa]

731001

Svislá únosnost pilot U v tab [kN] b)

Smyková
pevnost b)

Poissonovo číslo ν [1]

modul pružnosti E [MPa]

modul přetvárnosti Edef [MPa]

Geologická charakteristika

Přetvárné
charakteristiky

součinitel filtrace kf [cm.s-1]

Stratigrafický útvar a genetický celek

objemová tíha v přirozeném uložení γ n [kN.m-3]

Orientační geotechnické charakteristiky zemin 1/2

Y

*

*

3-4

I-II

F5

175

430

2-3

I

250

630

3

I

125

230

2-3

I

300

800

3

I-II

500

2300

4

II

F4
F3
F3
F5
S1
S3
G1
G3
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navětralé

KŘÍDA

Poznámky:

Souvrství peruské
a)

24,5

-5

10

Vrtatelnost dle ceníku 800-2

7330
50

Svislá únosnost pilot U v tab [kN] b)

výpočtová únosnost Rdt [kPa]

úhel vnitřního tření ϕ ef [°]

731002

70

30

R4

350

1250

4

II-III

500

1000

0,20

200

38

R3

800

2500

5

IV

2000

4000

0,15

500

44

R2

0200

2500

6

IV-V

25

50

0,35

30

24

R5

250

1250

3-4

II

Třída těžitelnosti

0,28

třída

150

soudržnost cef [kPa]

75

-6

PALEOZOIKUM
ORDOVIK
silur - vápnité břidlice
DEVON
ordovik – prac. břidlice
SILUR
Ordovik
prachov.
a
písčité
s vložkami křemenců

10-5

731001

Poissonovo číslo ν [1]

devon a silur
vápence kalové a hlíznaté

22,0

Smyková
pevnost b)

modul pružnosti E [MPa]

zvětralé

modul přetvárnosti Edef [MPa]

Geologická charakteristika

Přetvárné
charakteristiky

součinitel filtrace kf [cm.s-1]

Stratigrafický útvar a genetický celek

objemová tíha v přirozeném uložení γ n [kN.m-3]

Orientační geotechnické charakteristiky hornin 2/2

26,5

zvětralé

23,0

navětralé

24,0

10-5

100

200

0,30

50

28

R4

400

1250

4

II-III

nezvětralé

26,0

10-6

400

800

0,25

100

32

800

2500

4-5

III-IV

23,0

-4

50

140

0,33

40

30

R3
R5
R4

300

1250

4

II-III

250

500

0,26

100

38

R3

600

2500

5

III-IV

1000
20

2000
40

0,20
0,37

300
50

42
20

R2
R5

1500
200

2500
630

5-6
4-5

IV
II-III

zvětralé
břidlice

10
10-5
10-5
10-4

nezvětralé

navětralé

24,5

nezvětralé
navětralé až nezvětralé

26,0
21,0

U písčitých a štěrkovitých zemin pro základ šířky b = 1 m,
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b)

10

10-5
10-4
10-5
10-7

Pro průměr piloty d = 1,0 m a délku vetknutí lf = 1,5 m
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Geotechnické podmínky výstavby
Přehled geologických, hydrogeologických poměrů, zhodnocení agresivity prostředí i
technologické vlastnosti jsou uvedeny v samostatných předcházejících kapitolách, a proto se
při zhodnocení geotechnických podmínek výstavby soustřeďujeme především na rekapitulaci
směrodatných geotechnických parametrů, posouzení hlavních úseků trasy s klasifikačním
zatříděním a doplnění vybraných technologických problematik pro výstavbu trasy Radlické
radiály v úseku JZM – SMÍCHOV – segregovaná varianta. Trasa je převážně vedena
v silniční komunikaci (cca 70%) a v menší části (cca 30%) v tunelech.
Tunely
Konstrukce tunelu a její statický výpočet musí být v souladu s ČSN 73 5701 Navrhování
konstrukcí ražených podzemních objektů - společná ustanovení (leden 1993). Podle této
normy řadíme automobilové tunely na stavbě č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov do 3.
geotechnické kategorie, kam patří objekty s náročnou konstrukcí ve složitých geologických
podmínkách. Za náročné konstrukce se mj. považují ty, které mají výrubový průřez větší než
30 m2. Za složité se pak považují inženýrsko-geologické poměry při ražení ve skalních
horninách:
a) s nízkou kvalitou – např. větráním postižené králodvorské a bohdalecké jílovité břidlice,
krasovými jevy postižené devonské vápence dvoreckoprokopské
b) s nadložím menším než je šířka výrubu – připortálové úseky
c) kde se mohou do výrubu vytlačovat nesoudržné horniny - např. výplň tektonických
poruch
Z výsledků rešerše vyplývá, že tunely budou raženy v ordovických, silurských a
devonských sedimentárních skalních horninách. Pokryvné útvary budou zastiženy jen při
portálových úsecích – deluviální sedimenty.
Horninový masív v trase tunelů byl rozdělen na dílčí úseky, ve kterých je kvalita horniny
charakterizována převládající třídou Nové rakouské metody (NRTM). Počet klasifikačních
bodů závisí na texturních a strukturních vlastnostech horniny, na mocnosti nadloží, šířce
výrubu a vychází z klasifikace QTS. Směrné zatřídění hornin dle NRTM je uvedeno
v následující tabulce.
Uvedené zatřídění je generelní a v jednotlivých úsecích se bude v místech tektonických
poruch vyskytovat do 5 - 10% třída 5a. Zatřídění lze orientačně aplikovat i na jižní (pravý)
tunel, který bude ražen v podobných geotechnických podmínkách.
Oba tunely budou raženy ve strukturně a pevnostně velmi proměnlivých horninách, kde se
pevnost v tlaku pohybuje od 5 do 120 MPa nebo i více, často s tektonickými poruchami o
mocnosti 0,5 až 2,0 m (ojediněle i 7,0 m), s výplní střípkovité zeminy. Kalota bude u portálů
zasahovat i do navětralých a zvětralých hornin. Krátké úseky ražených tunelů bude proto
nutné razit pod ochranou jehlování nebo vodorovné tryskové injektáže, zejména z důvodu
zabezpečení stability nadloží.
Při ražbě tunelů bude převládat hornina suchá. Pouze ve vápencích se budou střídat
úseky s horninou suchou a mokrou, která pravděpodobně bude převládat. V devonských
vápencích existuje možnost výskytu zvodnělých závrtů s výplní tekutých písků.

Pudis a.s.
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Zatřídění hornin dle technologické třídy NRTM – segregovaná varianta (nově upravená trasa)
Severní (levý) tunel Délka úseku
[m]

u
západního
portálu

3,200 – 4,350
1150

Skalní podloží

Třída NRTM

ÖNORM B 2203

ordovické souvrství příportálový úsek –
směr JZM
C3
břidlice
5a
C2–B3
prachovce
4
B2
křemence
3
kosovské křemence

4,350 – 4,800

silurské souvrství

450

břidlice a vápence

střední část tunelu

4
3
2 – diabasy

B3-C2
B2
A2

příportálový úsek –
směr Smíchov
u
východního
devonské souvrství
C3
5a
portálu
C2–B3
600
4
vápence
B2
3
Pozn. Lokálně se budou vyskytovat krátké zvodnělé a tektonicky porušené úseky, kde bude nutné
použít sanace stropu tunelu.
4,800 – 5,400

V následující tabulce uvádíme podmínky pro ražení, návrh provizorní výstroje a zajištění
bezpečnosti práce, které vycházejí z klasifikace hornin QTS a směrnice Metrostavu a.s.,
Praha:
Podmínky pro ražení v jednotlivých technologických třídách NRTM
Technologická třída NRTM
Podmínky pro ražení
Stabilita horniny v čase
Délka nevystrojených částí výrubu
Tvoření nadvýlomů
Zabezpečení ražení a provizorní výstroj
Provizorní výstroj
Členěný výrubu
Bezpečnost práce

2
Dobré
2 týdny – 2 dny
Omezena stabilita výrubu jen částečně (> 2,5 m)
Ojedinělé (ohrožují pouze bezpečnost práce)

Technologická třída NRTM
Podmínky pro ražení
Stabilita horniny v čase
Délka nevystrojených částí výrubu
Tvoření nadvýlomů
Zabezpečení ražení a provizorní výstroj
Provizorní výstroj
Členěný výrubu
Bezpečnost práce

3
Zhoršené
2 hodiny – 2 dny
1,5 m – 2,5 m
Časté

Pudis a.s.

Kotvení přístropí (kaloty), stříkaný beton 5 – 10 cm
U výšky tunelů nad 7 m horizontální
Zajišťuje provizorní výstroj

Stříkaný beton, kotvy, ocelový plášť
U výšky tunelů nad 7 m horizontální
Zajišťuje provizorní výstroj
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Technologická třída NRTM
Podmínky pro ražení
Stabilita horniny v čase
Délka nevystrojených částí výrubu
Tvoření nadvýlomů

4
Nepříznivé
< 2 dny
1,5 m – 2,5 m
U nesoudržných
přetváření

hornin

velmi

časté,

jinak

plastické

Zabezpečení ražení a provizorní výstroj
Provizorní výstroj
Nosný věnec ze stříkaného betonu, kotev a rámů, zajištění
čelby stříkaným betonem
Členěný výrubu
Horizontální
Bezpečnost práce
Co nejrychlejší zajištění nevystrojené části výrubu
Technologická třída NRTM
Podmínky pro ražení
Stabilita horniny v čase
Délka nevystrojených částí výrubu
Tvoření nadvýlomů
Zabezpečení ražení a provizorní výstroj
Provizorní výstroj
Členěný výrubu
Bezpečnost práce
Technologická třída NRTM
Podmínky pro ražení
Stabilita horniny v čase
Délka nevystrojených částí výrubu
Tvoření nadvýlomů
Zabezpečení ražení a provizorní výstroj
Provizorní výstroj
Členěný výrubu
Bezpečnost práce

5a
Velmi nepříznivé
Minimální, hornina tlačivá
0,0 – 1,0 m
Plastické přetváření
Rámy, ocelová síť, stříkaný beton, místně hnané pažení,
uzavření celého profilu, zajištění čelby stříkaným betonem
Horizontální, případně další dílčí výruby po vertikále
Okamžité zajištění nevystrojené části výrubu
5b
Velmi nepříznivé
Nulová, hornina tlačivá
0m
Plastické přetváření
Rámy, hnané pažení, jehlování, ocelová síť, kotvy, stříkaný
beton, uzavření i dílčích výrubů
Horizontální i vertikální
Okamžité zajištění nevystrojené části výrubu

Po zkušenostech z ražby tunelu MRÁZOVKA bude vhodné pod zástavbou a v kritických
úsecích (nekvalitní horninové nadloží) pokračovat s ražbou pomocí NRTM, ale s vertikálním
členěním výrubu (opěrné štoly – kalota – jádro – dno).
V hloubeném úseku u západního portálu se budou vyskytovat horniny skalního podloží
tvořené souvrstvím zahořanským (střídání břidlic a prachovců). Značná část výkopu bude ve
skalním podloží a dno pak ve zdravém souvrství zahořanském, kde bude nutné, zejména při
zastižení poloh prachovců, použít i trhací práce (tř. 6 podle ČSN 73 3050). Odhad přítoků do
stavební jámy 2 - 10 l.s–1 při postupném otevírání po 50 – 100 m je založen na archivních
údajích o hydrogeologickém režimu podzemních vod.
Geologie ve vztahu k tunelovým stavbám
V trase Radlické radiály je z hlediska náročnosti na tunelové stavby nejdůležitější
východní část, navazující na smíchovskou partii městského okruhu v prostoru Dívčích hradů.
V této části je nutno navrhnout ražený tunel.
Při řešení vyústění tunelů na západní straně byla uvažována značná variabilita v poloze
raženého portálu i v rámci jednotlivých variant. Ve zbývající části Radlické radiály bude nutno
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vybudovat dle potřeby plynoucí z povahy terénu hloubené tunely, které však z hlediska
technické a investiční náročnosti nevybočují z běžné stavební činnosti dopravních staveb.
Rozhodující pro technologii výstavby a investiční náročnost raženého tunelu jsou zejména
následující podmínky:


geotechnické a hydrogeologické poměry a jejich důkladná znalost,



velikost profilu tunelového díla,



rozsah a typ stávající zástavby v poklesovém území,



požadavky na vzduchotechniku a možnosti odvádění znečištěného vzduchu.

Pro umístění trasy Radlické radiály jsou uvažovány dvě tunelové trouby; směrem
dovrchním třípruhový tunel s jedním stoupacím pruhem, druhý tunel dvoupruhový. Plocha
výrubu ražených tunelů se bude pohybovat od 90,0 – 102,0 m2 u dvoupruhového tunelu a od
133,0 – 150,0 m2 u třípruhového tunelu. Větší z ploch je pro tunel s protiklenbou použitý ve
zhoršených geologických podmínkách.
Ražená část tunelů bude probíhat v horninovém prostředí ordovických, silurských a
devonských horninách, strukturně a pevnostně značně proměnlivých. Technologicky
nejvhodnější způsob ražby bude metoda členěným výrubem (nová rakouská tunelovací
metoda – NRTM), umožňující přizpůsobit technologii ražby skutečným geologickým
podmínkám. V částech u portálů je nutno uvažovat s doplňujícími technologiemi zajišťujícími
stabilitu výrubu – jehlování, tryskové injektáže, vodorovné mikropiloty podél obvodu výrubu,
spodní protiklenba. Způsob členění výrubu bude vycházet z velikosti nadloží tunelu,
povrchové zástavby a stanovení maximální povolené deformace povrchu území .
Větrání tunelu je v této fázi uvažováno podélné, s odtahem znečištěného vzduchu přes
vzduchotechnické kanály do výdechového objektu a nasáváním čistého vzduchu u portálů.
Podrobný návrh větracího systému bude vycházet zejména z potřeb vzduchotechniky
v případě požáru. Podrobnější rozbor systému větrání může zpětně zvýšit nároky na velikost
profilu tunelových trub.
Trasa tunelů se přibližuje k ochrannému pásmu metra trasy B v části přiléhající ke stanici
Radlická směrem ke stanici Smíchovské nádraží.
Z hlediska stability čelby a zajištění výrubu jsou vždy náročné příportálové úseky. Zde je
snaha prodloužit ražený úsek co nejdále a ochránit území, respektive zajistit v provozu
důležité komunikace (zde ulici Křížovou na smíchovské straně), což s sebou přináší snížení
horninového nadloží a nutnost použít specielních technologií. Na druhé straně se tím snižují
nároky na pažící konstrukce stavební jámy hloubeného úseku. Na obou stranách tunelu je
nutno podrobně zvážit všechny požadavky jak v průběhu výstavby tak v definitivním provozu,
které budou mít na polohu ražených portálů vliv.
Pro další rozvahy o vedení trasy Radlické radiály je nutno prověřit zejména:


umístění ražených portálů a vliv stavební jámy hloubených tunelů na okolní území,



vliv ražeb na stávající zástavbu, zejména na trasu metra B a trasu ČD,



požadavky na větrací systém a následně na velikost profilu tunelových trub,



vhodnost trasy z hlediska hydrogeologického prostředí.

Geologie ve vztahu k silničním komunikacím
Od jihozápadního města (Rozvadovská spojka) až k západnímu portálu tunelu je trasa
vedena zhruba v úrovni terénu, nebo částečně po stávající komunikaci Radlická. V úrovni
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zemní pláně se budou vyskytovat poměrně konsolidované navážky a v jejich podloží pak
částečně zvodnělé deluviální a holocénní náplavy, nebo ordovické skalní podloží.
Případná nezbytná úprava podloží komunikace je v závislosti na únosnosti zeminy
v úrovni pláně a aktivní zóny (tj. do hloubky 0,50 m pod plání) předepsána normou
ČSN 73 6133 “Navrhování a projektování zemního tělesa pozemních komunikací“.
Pro upřesnění návrhových parametrů komunikace a stanovení rozsahu a možností
sanace pláně a aktivní zóny v tomto povrchovém úseku bude nutno v etapě předběžného
průzkumu realizovat sérii laboratorních (zhutnitelnost, poměr únosnosti) a terénních
(statických zatěžovacích) zkoušek.
Hladina podzemní vody se vyskytuje v hloubce kolem 2,0 m, resp. 4,0 - 6,0 m pod
terénem. Vzhledem k proměnlivé zrnitostní skladbě navážek a výskytu zvodnělých fluviálních
a deluviálních sedimentů je proto vodní režim v úseku možno předběžně hodnotit převážně
jako pendulární (nepříznivý) a kapilární (velmi nepříznivý). I vzhledem k této skutečnosti je
nutno počítat s nutností sanace zemin v aktivní zóně nenamrzavou zeminou.
Shrnutí
Celá stavba bude představovat technologicky a koordinačně velmi náročný proces. Úsek
je převážně vedený v silniční komunikaci a cca 1630 m délky tvoří ražený tunel.
Tunel bude procházet územím s poměrně složitou geologickou skladbou s kombinací
devonských, silurských a ordovických sedimentů. Vlastní těleso raženého tunelu pak bude
umístěno převážně ve skalním podloží, hloubené úseky pak v pokryvných útvarech i ve
skalním podloží.
Agresivní účinky prostředí na betonové konstrukce doporučujeme předběžně uvažovat
jako středně agresivní (ma).
Z hlediska seismicity Praha patří do oblasti s intenzitou zemětřesení nižší než 6° M.C.S.
(podle ČSN 73 0036). Intenzitě 6° M.C.S. se již p řibližují běžné technické otřesy (např. stroje
a doprava). V zájmovém území není známo poddolování, poklesy území ani sedání povrchu.
Z inženýrskogeologického hlediska je tunel, směrově i výškově navržen vhodně, zhruba
kolmo na vrstevnatost, tj. na nejčetnější plochy diskontinuit. Při ražbě tunelů bude docházet
ke střídání petrograficky a tím i geotechnicky odlišných hornin s pevností v prostém tlaku od
5 do 120 MPa. V devonských vápencích lze očekávat zvodnělé polohy s výplní tekutých
písků.
V tunelech očekáváme největší přítoky podzemní vody v devonských a silurských
vápencích. Nelze zde vyloučit zvodnělé krasové závrty, jaké byly zastiženy při ražbě
kolektoru Nad Koulkou, kde došlo k částečnému zaplavení štoly přívalem vody a zeminy. Ve
vápencích bude nutné realizovat horizontální předvrty k ověření zvodnělých poloh.
Nejobtížnější a nejrizikovější úseky na celé trase tunelu jsou :


oba portály ražených tunelů



úseky ražené v místech tektonických poruch, kosovských křemencích, diabasech a
zvodnělých vápencích

V dalších etapách inženýrskogeologického průzkumu pro tak náročné dílo jako jsou tunely
v úseku Radlické radiály JZM - Smíchov doporučujeme důsledně dodržet etapizaci
průzkumu. Na provedenou rešerši musí navazovat předběžný geotechnický průzkum (pro
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí /DÚR/) a dále v souladu se směrnicí
“Technické podmínky – geotechnický průzkum pro pozemní komunikace“ Ministerstva
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dopravy ČR (čj. 23683/95-230, platnost od 1.1.1996) podrobný průzkum pro dokumentaci
pro stavební povolení (DSP), kdy již bude známa technologie ražby, event. i prováděcí
podnik. Pak bude již možno ověřit problematiku spolupůsobení ostění a horninového masivu,
technologii ražení i zabezpečení vlastních tunelů a nadloží. Podrobný průzkum je časově
oddělená fáze GTP, pro kterou navrhujeme realizaci dalších nezbytných průzkumných prací.
Tento podrobný průzkum pak bude zaměřen zejména na:


ověření způsobu založení ražených portálů pomocí vertikálních a horizontálních
průzkumných děl (šachtice, zkušební širokoprofilové vrty, presiometrické vrty
s inklinometrií), stability horninového masivu a doplnění geotechnických charakteristik in
situ



doplnění průzkumných vrtů k ověření jak pokryvných útvarů, tak hornin skalního podloží
v oblasti silniční komunikace a mostů



zajištění hydrogeologického monitoringu na trase, vliv výstavby na stávající zdroje
podzemní vody a režimu podzemních vod na ražené tunely.

Doporučujeme však jako nejvhodnější řešení v další etapě průzkumu vyrazit horizontální
průzkumnou štolu k ověření geologie, hydrogeologie a geotechnických charakteristik in situ
přímo v jednom z tunelů. Štola bude sloužit ke zjištění a sledování konvergence výrubu a
přetváření horniny v nadloží (extenzometrie) nebo i k sanaci a zkušební injektáži, k realizaci
zkušebních kotev (včetně měření skutečných sil na kořenech kotev), k posouzení stability
čeleb v čase, k ověření zatřídění podle QTS a NRTM, ke zjištění detailního tektonického
porušení skalních hornin a zejména k lokalizaci obtížně rozpojitelných nebo zvodnělých
poloh, které pomocí vrtného průzkumu z ekologických či praktických důvodů nelze ověřit.
Štolu možno situovat buď do profilu budoucí tunelové trouby, nebo ji možno provést
v horninovém pilíři mezi tunely jako budoucí servisní tunel.
V porovnání s geologickým průzkumem, prováděným z povrchu, má průzkumná štola
následující výhody:


Podélná průzkumná štola umožňuje poznat geologické podmínky spojitě po celé délce
připravovaného tunelu. Vrty prováděné z povrchu umožní poznat v trase tunelu pouze
lokální místa. Tato přednost použití štoly je tím důležitější, čím proměnlivější jsou
geologické podmínky podél tunelové trasy.



Z vrtů je možno získat v nejlepším případě jen vrtná jádra (často ne celistvá, ale
porušená), která umožní uskutečnit některé laboratorní zkoušky mechanických vlastností
hornin. Ve štole je možné nejen získat vzorky z jejich stěn, ale i zkoumat a zkoušet
horninový masiv včetně jeho puklin a jiných ploch nespojitosti a to přímo ve stěnách štoly
anebo v opracovaných velkých tělesech, umožňující odzkoušení mechanických vlastností
na místě, kde je hornina uložena (zkoušky in situ). Pro tyto zkoušky je možné podle
potřeby vyrazit ve štole zkušební zarážky. Ze štoly je možné zkoumat i vzdálenější
polohy v masivu nedestruktivně geofyzikálními metodami.



Průzkumná štola slouží při své stavbě i jako model ražení budoucího velkoprofilového
tunelu, což umožní odzkoušet v malém měřítku tunelovací postupy, odzkoušet v daných
horninách je zde možné i některé konstrukční prvky, zejména horninové kotvy.



Ražení štoly umožní včas identifikovat místa přítoků podzemních vod do výrubu,
vyzkoušet možné způsoby drénování i těsnění přítoků, zhotovit ze štoly hluboké
drenážní, těsnící anebo zpevňovací vrty a odvodnit, zpevnit nebo utěsnit podle potřeby
pomocí vrtů a sanačních injektáží porušené oblasti horninového masivu ještě před tím,
než v nich začne ražba tunelů.



Ve štole bude možné odzkoušet měřící geotechnické systémy, které budou použity pro
následující ražení tunelů a získat i první informace o deformacích, vyvolaných ražbou.
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Zejména cenné budou údaje o deformacích povrchu území, které umožní předpověď
účinků tunelů na zástavbu.


Vůbec nejdůležitější předností průzkumné štoly jsou praktické zkušenosti, které při ražbě
v horninovém prostředí budoucího tunelu získají minéři, tuneloví inženýři, geotechnici i
vedoucí a dozorčí personál, provádějící ražbu průzkumné štoly.

Proto byl vypracován projekt pro povolení a registraci podrobného geotechnického
průzkumu a pro výběr zhotovitelů prací.
Ražba průzkumné štoly není činností upravenou stavebním zákonem, bude provedena
v rámci geotechnického průzkumu podle ustanovení § 2 odst. d) zák. ČNR č. 62/1998 Sb. o
geologických pracích, upraveného zákonem č. 366/2000 Sb. Geologickými prácemi podle
tohoto zákona se rozumí geologický výzkum a geologický průzkum, který zahrnuje:
„Zjišťování a ověřování inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů území,
zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace
sesuvných území“.
Trasa tunelů Radlické radiály je v trase průzkumné štoly fixována polohou vyústění
tunelových větví v již realizovaném Zlíchovském tunelu v rámci stavby Zlíchov – Radlická.



získání informací o geologické skladbě horninového prostředí
zjištění rozsahu tektonického porušení skalních hornin a lokalizaci obtížně rozpojitelných
nebo zvodnělých poloh, které pomocí vrtného průzkumu z ekologických či praktických
důvodů nelze ověřit.
 Ověření deformačního účinku ražeb na horninové prostředí, povrch, hydrogeologický
režim a nadzemní zástavbu
Cíle průzkumných geologických prací korespondují s vyjádřením OBÚ Kladno k projektu
akce „Radlická radiála – zpracování EIA a projednání průzkumné štoly“ (5/2006). Za
nezbytnost ražby průzkumné štoly mimo jiné spatřuje Obvodní báňský úřad v Kladně
v širších souvislostech většinu z těchto cílů:


Ověření geologických a hydrogeologických podmínek v úseku, kde je nedostatečná
geologická prozkoumanost (většina průzkumných sond v zájmovém území nebyla
realizována do skalního podloží).
 Ověření pevnostních, přetvárných a technologických vlastností horninových materiálů a
horninového masivu.
 Ověření přítoků podzemní vody do tunelového díla, zjištění hydrogeologických
charakteristik horninového prostředí, získání informací o současném hydrogeologickém
režimu, o jeho změně při realizaci podzemního díla (indukovaný účinek stavby) o
chemismu a agresivitě podzemních vod a provedení korozního průzkumu s ohledem na
bludné proudy apod.
 Ověření kritických úseků ražby s možným výskytem poruchových zón v horninovém
masivu a míst s nestabilitou čela výrubu a to především v horninovém prostředí
zkrasovatělých dvorecko-prokopských vápenců, kde může ražba zastihnout kaverny
(závrty) vyplněné zvodnělými tekutými písky.
Provedení průzkumné štoly a vyhodnocení získaných výsledků měření a sledování je
nutné ještě před zahájením prací na dokumentaci pro stavební povolení.
Informace z realizace průzkumné štoly bude možné využít jako geologické, geotechnické
a hydrogeologické a korozní podklady pro stavební povolení a přípravu zadávacích
podmínek pro výběrové řízení na výběr zhotovitele stavby. To znamená, že průzkumná štola
je důležitá pro bezpečný a ekonomický návrh budoucích tunelů.
Geologické informace z průzkumné štoly též zpřesní rozhraní jednotlivých silurských a
devonských souvrství, v dnes již klasické lokalitě od dob Joachyma Barranda.
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Inženýrskogeologické zhodnocení – objekty
Inženýrskogeologické zhodnocení doplňujeme ještě problematikou objektů, které jsou
nedílnou součástí radiály. Je třeba posuzování provádět na základě těchto kritérií:
U zemin pokryvných útvarů jsou to:


konzistence, vlhkost a propustnost - u deluviálních a eolických sedimentů.



ulehlost, zrnitost a zvodnění – u fluviálních, terasových sedimentů.

Navážky a holocenní náplavy jsou hodnoceny jako zeminy málo vhodné až nevhodné pro
zakládání. Deluviální a eolické sedimenty jsou řazeny mezi podmínečně vhodné základové
půdy s tím, že vyhovují pro nenáročné objekty. Terasové sedimenty charakteru písků a
štěrků jsou hodnoceny jako vhodné základové půdy. U hornin skalního podloží je třeba
vycházet z petrografického složení hornin, ze stupně a rozsahu jejich zvětrání a dále pak
jejich rozpukání. Toto hodnocení je uvedeno v tabulce 1 a 2 geotechnických charakteristik.
Při zemních pracích je důležité sledovat směrovou a sklonovou orientaci vrstevních ploch,
puklin a případných poruchových zón, zejména u svahů a podzemních staveb, kdy
nepříznivé tektonické poměry mohou způsobit vyjíždění bloků horniny, i když je tato pro
zakládání hodnocena jako pevná a vhodná.
Zvětralinový plášť hornin (zejména jílovitých břidlic) lze vlastnostmi hodnotit jako
deluviální sedimenty pokryvů, tedy spíše jako podmínečně vhodné základové půdy.
Navětralé, slabě navětralé a zdravé horniny skalního podloží jsou vhodnými základovými
půdami pro náročné objekty. Je třeba však sledovat jejich homogenitu.
Rajónování
Rajón vhodný k zástavbě tvoří území, kde vhodná a únosná základová půda leží
v hloubce do 2 m pod terénem. Hladina podzemní vody zakládání neovlivní, neboť leží
v hloubce větší než 4 – 6 m pod terénem. Zakládat lze i náročné objekty bez zvláštních
technických opatření a tedy i bez zvýšených nákladů. Patří sem z hornin skalního podloží z ordoviku jsou to břidlice letenského souvrství a flyšoidní horniny kosovského souvrství; ze
siluru vápence souvrství přídolského a dále devonské vápence dvoreckoprokopského
souvrství, pokud nejsou postiženy krasovými jevy. Z pokryvných útvarů se jedná o fluviální
sedimenty (terasa maninská).
Rajón podmínečně vhodný k zástavbě – pro zakládání vhodná a únosná půda leží
v hloubce větší než 2 m a také hladina podzemní vody je ve větší hloubce než 2 m pod
terénem (2 – 4 m). Jedná se o horniny skalního podloží – ordovické jílovité břidlice s větší
hloubkou zvětrávání – souvrství bohdalecké, vinické, zahořanské a králodvorské a silurské
jílovité, vápnité a prachovité břidlice s čočkami vápenců (liteňské a kopaninské souvrství).
Z kvartérních sedimentů do podmínečně vhodného rajónu lze zařadit deluviální sedimenty
(svahové hlíny a sutě) a eolické sedimenty (spraše a sprašové hlíny). Nenáročné objekty lze
v tomto rajónu zakládat za pomoci jednoduchých technických opatření (jako např. zlepšením
základové půdy, systém drenáží apod.) bez výrazně zvýšených nákladů. Náročné objekty je
však třeba zakládat ve větší hloubce, což vždy znamená zvýšení nákladů na zakládání.
Rajón málo vhodný k zástavbě zahrnuje území s málo únosnou základovou půdou a
mělce ležící (do 2 m) hladinou podzemní vody. Dále se jedná o navážky s mocností větší
než 2 m, opuštěné pískovny, zemníky a lomy i fosilní sesuvná a poddolovaná území, oblasti
chráněného území Ctirad a Vidoule. Výstavba v tomto rajónu je možná pouze po podrobném
ověření základových poměrů a za použití náročných technických opatření (hlubinné
zakládání, odvodnění apod.). Znamená to v každém případě počítat s vysokými náklady na
zakládání. Výstavba může nepříznivě ovlivnit i hydrogeologické poměry vzdouváním
podzemních vod, případně zhoršením jejich kvality.
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Poddolovaná území
V zájmovém území nejsou známy podzemní prostory, které by byly poddolovány. Přesto
lze upozornit na již vytěžené ložisko cihlářských surovin, které by mohlo komplikovat situaci
při zakládání stavby.
Geodynamické jevy
V zájmovém území nejsou registrovány žádné význačné svahové deformace. Přesto
upozorňujeme na možné pohyby, které by mohly nastat v lokalitě Dívčí hrady při ražbě
tunelu Radlická a to zejména v prudkém svahu k Vltavě.
Nerostné suroviny
Kromě přírodních památek geologického charakteru je v oblasti zaznamenáno ložisko
nerostných surovin. Jedná se o ložisko cihlářských surovin č. 3106500, které je již
v současnosti zrušeno. Dobývací prostor č. 700147 je však zachován. Dobývací prostor je
zakreslen do situace viz. příloha č. A.2
Radonový index pozemku
Posouzení území z hlediska radonového rizika se opírá o „Atomový zákon“ č. 18/97 Sb. a
vyhlášku č. 184/97 Sb. „Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění
radiační ochrany“. Ve vyhlášce jsou uvedeny podrobnosti ke způsobu a rozsahu zajištění
radiační ochrany při provádění zásahů ke snížení ozáření z radonu ve stavbách včetně
postupu stanovení směrné hodnoty pro rozhodování o umístění stavby a případných
technických opatřeních.
Radonové riziko se určuje kategorií, která je odvozena od hodnot distribuce objemové
aktivity radonu v půdním vzduchu (kBq.m-3) a na základě propustnosti horninového prostředí
pro plyny na kontaktu stavby a podloží ( viz. následující tab.).
Kategorizace radonového rizika
Kategorie radonového
rizika
vysoké
střední
nízké

Objemová aktivita
> 100
30 - 100
< 30
nízká

222

-3

Rn v půdním vzduchu (kBq.m )
> 70
> 30
20 - 70
10 - 30
< 20
< 10
střední
vysoká
Propustnost

Pro posouzení míry radonové zátěže vymezeného území z hlediska pronikání radonu
z podloží do budov byla použita „Odvozená mapa radonového rizika“ pro Středočeský kraj a
hl. m. Prahu v měř. 1:200 000, hlavně však „Prognózní mapa radonového rizika hl. m. Prahy“
v měř. 1:25 000. Dále byly využity i výsledky konkrétních měření pro individuální stavebníky
zejména z vlastních zdrojů, neboť se jedná o informace striktně v majetku jednotlivých
investorů či zpracovatelů radonových průzkumů.
Podle výše specifikovaných podkladů lze pro vymezenou oblast uvést:
„Odvozená mapa“ člení posuzované území do dvou kategorií a to do kategorie nízkého a
středního radonového indexu pozemku. Střední radonová zátěž se symbolem 2 sp v prostředí spraší a sprašových hlín je vymezena v severozápadním sektoru od oblouku
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železnice v Jinonicích až po západní hranici oblasti. Větší plocha je proto klasifikována
nízkým radonovým indexem.
„Prognózní mapa“ obdobně klasifikuje zájmové území nízkou i střední radonovou zátěží.
Protože se jedná o poměrně podrobný podklad, jsou v situaci vymezeny plochy těchto
kategorií. Oproti mapě malého měřítka je však vymezené území z větší části hodnoceno
středním radonovým indexem (viz. příloha č. A.4).
Na základě konkrétních měření lze v oblasti vymezit jak nízký, tak i střední radonový
index pozemků. Zjištění však jen z části korespondují s „Prognózní mapou“. Tam, kde bylo
prognózováno střední radonový index, bylo při podrobné prospekci určeno jak střední tak,
ale i nízký radonový index. Příkladem je např. lokalita Nad Zámečkem, Praha 5 – Jinonice,
výstavba rezidenční čtvrti (viz. příloha A.4).
Z výše uvedeného lze konstatovat, že sledované území lze klasifikovat jak nízkým, tak i
středním radonovým indexem. Vysokou radonovou zátěž zde s ohledem na geologickou
stavbu území nepředpokládáme.
Pro nízký radonový index pozemku se nenavrhují zvláštní ochranná opatření proti
pronikání radonu z podloží do budov. Lze použít běžné konstrukce se standardními
izolacemi. Je však i u této nejnižší kategorie vhodné provést event. utěsnění veškerých
prostupů instalačních vedení vedoucí ze země do objektu a zabezpečit neporušenost
základové desky či vyrovnávacího betonu podlahy (statické trhliny, pracovní spáry,
smršťování apod.). Tím se docílí, že i nízké obsahy radonu se nebudou koncentrovat
v pobytových místnostech.
Pro střední radonový index je již nutné provést příslušná opatření proti pronikání radonu.
Kromě již výše specifikovaných (utěsnění prostupů atd.) je nutné použít ať již alternativu či
kombinaci např. těchto opatření: odvětrání zemního vzduchu ze základové půdy mimo
plochu zástavby, odvětrání suterénních nebo sklepních prostor mimo objekt, odvětrání
prostoru mezi základovou spárou a podlahou prvého podlaží mimo objekt, vytvoření
dostatečné plynotěsné bariéry apod. Pro střední radonovou zátěž se jako nejvhodnější
ochrana (i z hlediska ekonomické náročnosti) plynotěsná bariéra.
Podotýkáme, že radonový index pozemků se týká těch míst, kde jsou uvažovány objekty s
pobytovými místnostmi. S ohledem na tu skutečnost, že se jedná o komunikaci je toto
hodnocení svým způsobem bezpředmětné, i když i zde budou lokálně vytvořeny prostory,
kde pobytové místnosti budou (např. technologická centra tunelů, či další prostory pro
zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci, případně prostory zařízeních stavenišť apod.).
V daném případě je pak nutné provést podrobný radonový průzkum pro ten který objekt.
Koroze
Posouzení korozního ohrožení je důležité zejména z hlediska bezpečnosti jednotlivých
staveb – MÚK, mostní objekty a zejména tunelové stavby. Ty všechny jsou budovány ze
železobetonových konstrukcí, kde určující vliv má nejen agresivita horninového prostředí
(pevné a kapalné), ale zejména vliv bludných proudů. Důvodem je skutečnost, že zejména
bludné proudy, unikající z nedokonale uzemněných či nedokonale odizolovaných
elektrických obvodů mohou způsobit v katodické oblasti změnu mechanických vlastností
oceli (korozní praskání) a v anodické oblasti mimo elektrolytického rozpouštění kovu
rozrušování betonu tvorbou korozních splodin, mající větší objem než původní kov a tedy
ohrozit exponované objekty.
Na základě dlouholetých měření v lokalitách v blízkosti zdrojů bludných proudů jako je
stejnosměrně elektrizovaná železnice, tramvajová trať, metro, PRE vychází výsledky měření
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tak, že území je možno klasifikovat zvýšeným, spíše však vysokým stupněm agresivity
v důsledku vlivu bludných proudů. Tyto zdroje se v okolí Radlické radiály vyskytují. Proto je
nutné v další fázi projektové přípravy se této otázce plně věnovat (měření, monitoring), aby
případné změny na konstrukcích nemohly nastat. Je nutné se zaměřit na případná ochranná
opatření. Tyto informace jsou zakomponovány do podmínek přípravy, výstavby a provozu
stavby.
Paleontologie a významné geologické profily
Tato kapitola byla zpracována ve spolupráci s Jiřím Křížem z České geologické služby
v Praze, jehož komentář uvádíme zde.
Povrchově hloubené tunely butovický a jinonický zastihnou převážně břidličný, povrchově
zvětraný vývoj svrchno-ordovického bohdaleckého souvrství (butovický tunel) a hraniční
polohy svrchno-ordovického zahořanského souvrství a bohdaleckého souvrství (jinonický
tunel). Obě tato souvrství jsou průběžně fosiliferní a je předpoklad, že v těženém profilu
dojde k paleontologickým nálezům. Obsahují rozptýlenou makrofaunu, která je hojnější
jenom výjimečně a v určitých polohách. V zahořanském souvrství to mohou být polohy
konkrecí obsahujících zkameněliny a v bohdaleckém souvrství to mohou být polohy kde je
fauna celkově hojnější, některé rovněž mohou obsahovat konkrece. V těsné blízkosti profilu
jinonického tunelu (jižně od železniční trati a východně od tunelu) byly v minulosti těženy
spodní polohy bohdaleckého souvrství na výrobu cihel. V této cihelně se nacházely ojediněle
konkrece, které výjimečně obsahovaly velmi dobře zachované zkameněliny trilobitů a jiné
fauny. Tyto polohy mohou být zastiženy v jinonickém profilu. Jinonický profil především
zastihne litostratigrafickou hranici mezi souvrstvími (zahořanským a bohdaleckým) která je
v oblasti Prahy přístupná pouze výjimečně.
Ražený Radlický tunel projde hraničními souvrstvími ordoviku, siluru a patrně i devonu.
Na povrchu nad tunelem je odkryt profil těmito souvrstvími v profilech Na Konvářce a v
přírodní památce Ctirad. V těchto profilech je zastiženo několik významných fosiliferních
poloh (hraniční polohy motolského a kopaniského souvrství, hraniční polohy kopaninského a
požárského souvrství s hlavonožcovými vápenci, hraniční polohy požárského a
lochkovského souvrství ve vývoji hlavonožcových vápenců a spodní polohy pražského
souvrství ve vývoji facie sliveneckých vápenců). V povrchových odkryvech jsou
makropaleontologické paleontologické nálezy daleko příznivěji zachovány díky zvětrání
vápenců a jejich velmi dobré odlučnosti. Z praxe je možné předpokládat, že
makropaleontologické nálezy z nenavětraných vápenců jsou jen špatně zachované a
dochází k nim díky nedobré odlučnosti jenom zřídka. Odlišná je situace v břidličných
souvrstvích, kde mohou být paleontologické nálezy i výborně zachované (silurské
graptolitové břidlice). Obdobně jako v případě povrchově hloubených tunelů budou zastiženy
litostratigrafické a chronostratigrafické hranice svrchno-ordovických, silurských a
spodnodevonských souvrství.
K uvedené problematice se vyjádřil i Mgr. Radovan Chmelař, Ph.D., jehož komentář uvádíme
zde:
Daná stavba – tunel Radlice jsou v projektové dokumentaci umístěny z hlediska
výškového i směrového vedení tak, aby pod zvláště chráněným územím – přírodní památkou
Ctirad podcházely raženými tunely.
Přírodní památka Ctirad se nachází na severním okraji návrší Děvín nad Zlíchovem
včetně zářezu silnice u Dívčích Hradů a opuštěného lomu východně pod železnicí.
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V zářezu silnice leží významné odkryvy v motolském, přídolském a kopaninském
souvrství; v opuštěném lomu pod železnicí vystupují i vápence spodního devonu (pražské
souvrství). Klasické naleziště zkamenělin od dob J. Barranda, např trilobiti Odontochile
hausmanni, Reedops cephalotes. Odkryvy jsou převážně umělé, nicméně původní srázy
ostrého zářezu Vltavy jsou patrné. Půdy mají převážně charakter rendzin, zčásti jsou
druhotné. V minulosti bylo území dotčeno těžbou vápenců a stavbou komunikací, především
železnice, v jejichž zářezech byly odkryty významné gelogické profily. V současné době není
území hospodářsky využíváno.
Popis a vymezení zvláště chráněného území – přírodní památky Ctirad je definován ve
vyhlášce NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4. 7. 1988 následovně: Ctirad - opěrný geologický profil
motolským až přídolským souvrstvím, pražským souvrstvím, naleziště řady druhů fosilních
organismů Katastrální území Smíchov, parc. č. 713, 715, 716, 718, 721/1 část, 721/2, 819,
821, Radlice parc. č. 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 445, 446/1, 446/2, 447, 448, 555 celková
výměra 6,44 ha.
Ražené tunely ani hloubené portálové úseky (hloubené tunely) nikde nezasahují do území
vlastní přírodní památky Ctirad.
Do ochranného pásma přírodní památky, které je ze zákona v pásu 50 m okolo přírodní
památky, přímo zasahuje pouze navrhovaný ražený portál rampy„ I “ (tunelové větve) jižního
tunelu Radlice spolu s přilehlým hloubeným úsekem. Ten je situován mezi stávajícími ulicemi
Křížová a Nový Zlíchov.
Při vnější hranici ochranného pásma přírodní památky je situován ražený portál rampy „H“
(tunelové větve) jižního tunelu Radlice spolu s přilehlým hloubeným úsekem. Tento hloubený
úsek do ochranného pásma zasahuje pravděpodobně minimálně (cca 10 m). Tento portál je
situován již pod ul. Křížovou (na východ od ní).
Oba hloubené úseky a ražené portály nenaruší chráněné významné odkryvy (opěrný
geologický profil) v motolském, přídolském, kopaninském a pražském souvrství, kde je
naleziště řady druhů fosilních organismů (zkamenělin) od dob J. Barranda. Naopak umožní
geologickou dokumentaci dočasných odkryvů ve stavební jámě poblíž této klasické lokality.
Tato odborná geologická dokumentace v úzké spolupráci s Českou geologickou službou,
popř. dalšími státními vědeckými pracovišti, může upřesnit představu o místních
geologických poměrech se zaměřením na paleontologii a stratigrafii obdobně jako tomu bylo
v minulosti např. po stavbě zářezu železnice.
Horní zákon (z. č. 44/1988 Sb. v platném znění) stanovuje tzv. chráněném ložiskovém území
(CHLÚ) pro ochranu nerostného bohatství ČR. RR Nezasahuje do výhradních ložisek dle
„Horního zákona“. Ložisko cihlářských surovin je v současné době zrušeno.
V zájmovém území se vyskytují ZCHÚ, jejichž předmětem ochrany je významný geologický
odkryv, či profil.
V zájmovém území nejsou známy podzemní prostory, které by byly poddolovány.
V zájmovém území nejsou registrovány žádné význačné svahové deformace.
Sledované území lze klasifikovat jak nízkým, tak i středním radonovým indexem. Vysokou
radonovou zátěž zde s ohledem na geologickou stavbu území nepředpokládáme.
Území je možno klasifikovat zvýšeným, spíše však vysokým stupněm agresivity v důsledku
vlivu bludných proudů.
Při hloubení butovického a jinonického tunelu a při ražbě Radlického tunelu není možné
hovořit před vlastními pracemi o nebezpečí konfliktu s vrstvami obsahujícími paleontologické
nálezy.
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C.2.6 Půda
Trasa Radlické radiály je vedena většinou po pozemcích nezemědělských. Celkový
předpokládaný trvalý zábor zemědělské půdy je cca 2,5 ha. Z toho je cca 1,5 ha orná půda,
cca 1 ha zahrady.
Jedná se většinou o zahrady v současně zastavěném území obce. K záboru zemědělské
půdy dochází v místě kruhového objezdu (MÚK Řeporyjská) a pod ním směrem na JV. Další
zábory zemědělské půdy budou při portálech raženého tunelu, jehož celá trasa vede pod
zemědělskou půdou.
Následující tabulky uvádí zábory zemědělské půdy dle kultur a dle tříd ochrany ZPF.
Zábory zemědělské půdy dle kultur, BPEJ a tříd ochrany ZPF jsou znázorněny v přiložené
situaci 1 : 5000, příloha 6.A.
Tabulka záborů ZPF dle kultur
Kultura
orná půda
zahrada a sady
celkem

Trvalý zábor v ha
cca 1,5
cca 1,0
2,5

Tabulka záborů dle tříd ochrany ZPF
Třída ochrany ZPF
I

Kód BPEJ
2.01.00

II
III
IV

2.10.10
2.26.11
2.26.41, 2.26.14
2.18.14, 2.39.39,

V

2.18.54, 2.39.39

Poznámka
MÚK Řeporyjská zábory pro alternativu A i B jsou
srovnatelné a budou upřesněny po definitivním
záborovém elaborátoru
Trasa raženého tunelu- k záboru nedochází
Trasa raženého tunelu- k záboru nedochází
Portály raženého tunelu Radlická

Trasa raženého tunelu- k záboru nedochází

Pozemky určené pro plnění funkce lesa (PUPFL) se v trase výstavby nenacházejí, pouze
v místě raženého Radlického tunelu na lokalitě Dívčí hrady prochází pomyslná povrchová
trasa ochranným pásmem lesa lesních porostů 626Ca2 a 626Cb4, zařazené v lesních
hospodářských osnovách pro Prahu, LHC 117801 s platností od 1.1.2004 do 31.12.2013.
Tyto lesní porosty nebudou stavbou tunelu dotčeny.
Výstavbou RR dojde k trvalému záboru ZPF, pozemky PUPFL nebudou stavbou dotčeny.

C.2.7 Flóra a fauna, ekosystém
Biologické hodnocení
Pro potřeby dokumentace byl Dr. Farkačem, CSc. zpracováno biologické hodnocení
Radlické radiály. Zpráva je součástí samostatných příloh dokumentace jako příloha B.14.
Terénní práce proběhly od srpna 2005 do července 2006. Zkoumáno bylo území
v místech stavebních prací a nejbližšího okolí projektované stavby Radlické radiály, které
bude nebo by mohlo být stavbou dotčeno, s cílem zjistit druhy chráněné podle Vyhlášky
Ministerstva životního prostředí ČR 395/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a volně žijících
živočichů a druhů uvedených v Přehledu druhů z přílohy II směrnice Rady Evropského
společenství 92/43/EHS o stanovištích a z přílohy I směrnice Rady Evropského společenství
79/409/EHS, vytipovat problematická (vlastně nejcennější) místa a zároveň vyhodnotit
možný vliv stavby a provozu díla na chráněné a výjimečné části přírody a navrhnout
případně logická opatření k minimalizaci újmy na cenných přírodních hodnotách.
Pudis a.s.
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Na základě průzkumu terénu a v souvislosti s předloženou projektovou dokumentací bylo
zvoleno a následně zkoumáno a hodnoceno území v šesti úsecích:


úsek č. 1: okolí ul. Bucharova (foto č. 1 – 2, fytocenologické snímky č. 1 – 7)
Raná sukcesní stadia na obnažené půdě, místy zapojené porosty Calamagrostis
epigejos s maloplošnou mokřadní vegetací (Salix sp. div., Phragmites aj.), při
komunikacích a pěšinách společenstva svazu Polygonion avicularis (zejména LolioPlantaginetum majoris a Polygonetum avicularis), val podél ul. Bucharova osázen
okrasnými křovinami, které místy zplaňují.



úsek č. 2: okolí ul. Tichnova a Řeporyjská až po plánované napojení na stávající ul.
Radlická u hřiště(foto č. 3 – 4, fytocenologické snímky č. 8 – 11)
Obdobný stav jako u úseku č. 1.; ruderalizované trávníky více zapojené, maloplošná
akátina Balloto nigrae-Robinietum.



úsek č. 3: úsek totožný se stávající ul. Radlická až po stanici metra Jinonice (foto č. 5 –
6, fytocenologické snímky č. 12 – 16)
Převážně pravidelně kosené ruderalizované trávníky, častý výskyt společenstev svazu
Polygonion avicularis na sešlapávaných a uježděných místech.



úsek č. 4: okolí betonárky a skládky zemin a stavebního odpadu (foto č. 7 – 10,
fytocenologické snímky 17 – 20)
Největší spektrum jednoletých plevelů (skládka, skrývka ornice), místy ruderální
společenstva svazu Dauco-Melilotion a Sisymbrion officinalis, nitrofilní křoviny.



úsek č. 5: úsek plánovaného tunelu
Vzhledem k plánovanému raženému tunelu v této části trasy zde nebyly průzkumy
prováděny; je zde předpoklad nulového vlivu stavby a následného provozu díla.



úsek č. 6: portál nad Zlíchovem (foto č. 11 – 12, fytocenologické snímky 21 – 24)
Mozaika ruderálních bylinných a křovinných společenstev Atriplicetum nitensis, BallotoSambucetum nigrae, ruderalizované křoviny, akátiny, nové výsadby křovin a výsev
kulturních travin a vojtěšky podél železniční trati.

Výsledky
Jelikož je výčet nalezených druhů velmi obsáhlý, uvádíme zde pouze výčet významných
druhů z hlediska druhové ochrany. Kompletní přehled zjištěných druhů fauny a flóry je
uveden ve zmiňované studii – příloze B.14.
Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb.
Na území dotčeném realizací Radlické radiály byly zjištěny v průběhu srpna 2005 až
června 2006 tyto chráněné druhy živočichů (chráněné druhy rostlin zjištěny nebyly) uvedené
v Příloze Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. (KO – druhy kriticky ohrožené – žádný druh, SO –
druhy silně ohrožené, O – druhy ohrožené).
Stupeň ochrany/Druhy/ Č. území
Brachinus explodens
§O
Bombus sp. (2 druhy)
§O
Formica canicularia
§O
Bufo bufo
§O
Apus apus
§O
Hirundo rustica
§O

Pudis a.s.
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Komentář k zvláště chráněným druhům:
Brachinus explodens (prskavec menší) – zjištěn na ploše 3 – populace tohoto běžného
a široce rozšířeného eurytopního druhu, který je hodnocen jako eurytopní druh suchých
stanovišť (HŮRKA 1996, HŮRKA A KOL. 1996) s vazbou na sušší teplé biotopy, suché až
polovlhké stanoviště bez zastínění, na stepi, okraje polí či meze nebo poloruderální plochy,
nebudou omezeny. Druh není zařazen do připravovaného červeného seznamu bezobratlých
ČR (FARKAČ, KRÁL & ŠKORPÍK, AOPK ČR). Není nutné přijímat žádná opatření. Realizací
stavby nedojde v kontextu širšího okolí k ohrožení jeho populací. Není potřeba přijímat
žádná opatření.
Bombus lapidarius (čmelák skalní), Bombus terrestris (čmelák zemní) – široce
rozšířené a hojné druhy čmeláků. Na ploše jsou vázány především na řidčeji porostlou část
území 1, 2, 4 a poloruderální plochy s bylinnou vegetací v okolí. Jedná se o létavé druhy s
relativně velkou radiací, a je tedy předpoklad, že v případěpotřeby změní svá stanoviště a po
vynucených úpravách terénu a dokončení stavby radiály se opět na příhodná místa vrátí. V
připravovaném Červeném seznamu bezobratlých České republiky (FARKAČ, KRÁL &
ŠKORPÍK, AOPK ČR) jsou uvedeny Bombus magnus, B. maxillosus, B. muscorum, B.
veteranus (kriticky ohrožené druhy), B. norvegicus, B. ruderatus (druhy ohrožené), B.
confusus, B. distinguendus, B. humilis, B. pomorum, B. quadricolor, B. subterraneus,
B. wufleni (druhy zranitelné). Výskyt těchto jmenovaných druhů nepřichází na území
hodnoceném území a jeho okolí v úvahu. Není nutné přijímat žádná zvláštní opatření.
Případný náhodný úhyn jedince (jedinců) v souvislosti se stavbou obchvatu a jeho
následným využitím nebude mít na populaci těchto druhů destruktivní, ohrožující ani
omezující vliv. Není potřeba přijímat žádná opatření.
Formica canicularia (mravenec) [§O] – rod Formica je chráněn jako celek. Důvodem je
obtížné rozlišení jednotlivých druhů tzv. lesních mravenců vytvářejících kupovitá mraveniště.
Na lokalitě byla prokázána existence druhu Formica canicularia, který však do této skupiny
nepatří. Zjištěný druh není uveden ani v připravovaném Červeném seznamu bezobratlých
živočichůČeské republiky (FARKAČ, KRÁL & ŠKORPÍK, AOPK ČR). V tomto Červeném
seznamu jsou uvedeny pouze tyto druhy mravenců rodu Formica: F. aquilonia, F. foreli, F.
transcaucasica (druhy ohrožené), F. exsecta, F. gagates, F. pressilabris (druhy
zranitelné). Přítomnost těchto šesti druhů je na hodnoceném území vyloučená. Populace
indikačněvýznamných druhů mravenců rodu Formica, stavějící si kupky, nebyly na celém
území stavby zjištěny. Není potřeba přijímat žádná opatření.
Bufo bufo (ropucha obecná) [§O] – mimo období rozmnožování se jedinci potulují po
širším okolí, kde hledají potravu a kde se i ukrývají. Rozmnožováním je tento druh vázán na
stálé vodní plochy s pobřežní vegetací. Vliv stavby silničního tělesa nebude mít na populace
druhu žádný vliv. Není potřeba přijímat žádná opatření.
Apus apus (rorýs obecný) [§O] – na daném území nejsou pro tento druh žádné hnízdní
příležitosti. Hnízdí zřejmě ve větracích otvorech výškových domů sídliště Nové Butovice
(obdobně jako např. ve Stodůlkách nebo v Řepích). Vyskytuje se pouze vysoko při přeletech.
Není potřeba přijímat žádná opatření.
Hirundo rustica (vlaštovka obecná) [§O] – na daném území nejsou pro tento druh žádné
hnízdní příležitosti. Vyskytuje se výjimečně pouze při přeletech sledujících lov potravy. Není
potřeba přijímat žádná opatření.
Vzhledem k celkové ploše zkoumaného území nelze absolutně vyloučit výskyt dalších
zvláště chráněných druhů (především živočichů, např. přeletující druhy ptáků, netopýrů
apod.), nicméně jejich eventuální výskyt nebude trvale vázán na území Radlické radiály a
případný náhodný úhyn jedince (jedinců) v souvislosti s výstavbou a následně i provozem
nebude mít na populaci tohoto druhu ohrožující či omezující vliv.
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Příloha II směrnice 92/43/EHS
V území dotčeném realizací Radlické radiály přes území Prahy 13 a 5 nebyly zjištěny
druhy uvedené v Přehledu druhů z přílohy II směrnice 92/43/EHS.
Příloha I směrnice 79/409/EHS
V území dotčeném realizací Radlické radiály přes území Prahy 13 a 5 nebyly zjištěny
druhy uvedené v Přehledu druhů z přílohy I směrnice 79/409/EHS.
Černý a červený seznam
Při terénních pracích byly zaznamenány 4 druhy cévnatých rostlin, které jsou evidovány v
Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky (PROCHÁZKA 2001) v
různém stupni ohrožení. Jedná se o 2 taxony hodnocené jako ohrožené (kategorie C3,
Agrimonia procera a Hyoscyamus niger) a o 2 vzácnější taxony, jimž by podle citované
práce měla být věnována další pozornost (kategorie C4a, Festuca pallens a Pyrus
pyraster).
Agrimonia procera [C3] – druh s výraznou vazbou na antropogenní stanoviště, příp.
lesní lemy a paseky s rozšířením v jižní části ČR. V Praze se vyskytuje na různých, zpravidla
ruderálních stanovištích, vždy však v málopočetných populacích. V prostoru lemu akátiny při
křižovatce ulic Radlická a Butovická byla nalezena 1 rostlina. Doklad nadzemní části je
uložen v soukromém herbáři autora této části zprávy. Opatření na záchranu není vzhledem k
výskytu taxonu na více místech v podobných biotopech v Praze nutné.
Hyoscyamus niger [C3] – ustupující druh roztroušeně rostoucí v teplých oblastech státu,
vázaný na rumiště, okraje cest a polí. Zdejší nález pochází z vysoké skládky stavebního
odpadu, která sama má dočasný charakter – není možno zde tedy zasáhnout ve prospěch
nalezené populace. Zdejší populace je malá (pouze několik rostlin), souvisí to jistě se
sukcesním stářím výsypky. Na starších místech obdobného charakteru v okolí lze očekávat
výskyt blínu černého. V Praze tento druh roste na příhodných místech, zpravidla ne masově.
Doklad je uložen v soukromém herbáři autora této části zprávy.
Festuca pallens [C4a] – výskyt kostřavy sivé v trávníku při ul. Radlická na více místech
není překvapivý, odpovídá charakteru půdy (kamenitý). Tento druh se vyskytuje na
příhodných místech v okolí. Ochranářský statut tohoto taxonu souvisí s výskytem na
reliktních skalních výchozech, druh se ale běžně vyskytuje v kamenitých nízkostébelných
trávnících v teplejších oblastech ČR. Zásah ve prospěch tohoto druhu v prostoru uvažované
stavby není relevantní.
Pyrus pyraster [C4a] – druh křovin teplých stanovišť, který je v Praze vázán na skalnaté
svahy a jiné příhodné biotopy. V prostoru mezi ulicemi Tichnova a Řeporyjská zaznamenán
1 mladší exemplář v křovině. Podobně jako zplaňující příbuzný kulturní druh Pyrus
communis obsazuje i stanoviště tohoto typu.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy budou celkově velmi omezené. Silniční těleso Radlické
radiály sleduje především ruderální plochy, stávající existující silniční tělesa a nejcennější
část podchází hluboko v raženém tunelu.
V sledovaném území a jeho nejbližším okolí bylo zjištěno 279 druhů cévnatých rostlin
(přehled zjištěných druhů viz. kapitola 4.1.), z nichž čtyři druhy jsou uvedeny v Červeném
seznamu cévnatých rostlin České republiky (PROCHÁZKA 2001) – 2 taxony jsou hodnocené
jako ohrožené (kategorie C3, Agrimonia procera a Hyoscyamus niger) a o 2 vzácnější
taxony, jimž by podle citované práce měla být věnována další pozornost (kategorie C4a,
Festuca pallens a Pyrus pyraster) (hodnocení viz výše). Spektrum vyskytujících se druhů
cévnatých rostlin však obsahuje především druhy obecně rozšířené a diagnosticky
nevýznamné (srovnej PROCHÁZKA 2001). Šíření některých z nich (např. druhy ruderální
apod.) je umožněno díky činnosti člověka a je tedy nutné s touto skutečností počítat.
Pudis a.s.
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Vliv na mimolesní zeleň je jen v nejnutnější míře, ale vzhledem k zastoupeným druhům
dřevin a jejich výskytu v širším okolí je přijatelný.
Z indikačně významné broučí čeledi střevlíkovitých (Carabidae) bylo zjištěno 17 druhů,
z nichž všechny patří mezi druhy eurytopní resp. expanzivní (HŮRKA A KOL. 1996); jeden
z nich, prskavec menší (Brachinus explodens) je chráněný zákonem.
Vliv zamýšlené stavby na faunu bezobratlých živočichů bude velmi omezený, protože
populace zjištěných druhů nejsou vázány jen na plochu vlastního silničního tělesa radiály.
Navíc jejich populační početnost je natolik obrovská, že při zemních pracích ani následně při
případných střetech poletujících či migrujících jedinců s projíždějícími automobily neovlivní
jejich populace. Většina druhů patří také k druhům všeobecně rozšířeným, jejichž populace
jsou velmi početné. Populace těchto druhů nebudou ohroženy, protože jejich populace jsou
flexibilní a jedinci mohou změnit svá stanoviště. Po revitalizaci nejbližšího okolí silničního
tělesa a obnově bylinného vegetačního krytu na některých místech se většina vrátí zpět.
Vliv na obratlovce bude zanedbatelný.
Ve zkoumaném území se celkem vyskytuje 279 taxonů cévnatých rostlin. V žádném z úseků
nebyl zaznamenán výskyt taxonů chráněných vyhláškou č. 395/1992 Sb. Byly zjištěny 4
druhy hodnocené v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky
(PROCHÁZKA 2001) v různém stupni ohrožení.
Na území dotčeném realizací Radlické radiály bylo zjištěno 7 chráněných druhů živočichů
uvedené v příloze Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. v platném znění.
V území dotčeném realizací Radlické radiály přes území Prahy 13 a 5 nebyly zjištěny druhy
uvedené v Přehledu druhů z přílohy II směrnice 92/43/EHS.
V území dotčeném realizací Radlické radiály přes území Prahy 13 a 5 nebyly zjištěny druhy
uvedené v Přehledu druhů z přílohy I směrnice 79/409/EHS.
Dendrologický průzkum
Vzhledem ke zpracovávanému stupni projektové dokumentace byla provedena pouze
výběrová inventarizace dřevin (inventarizační tabulky následují bezprostředně za tímto
textem). Dendrologický průzkum bude proveden po dokončení DÚR, kde budou již
specifikovány zábory ať již zeleně či PUPFL, ZPF.
Potenciálně dotčenou zeleň samotnou lze rozdělit do tří částí, které budou komentovány
samostatně. První částí jsou extenzivně udržované nebo ladem ležící plochy v okolí stanice
metra Nové Butovice, druhou je zeleň ve starých Jinonicích a třetí porost kolem vyústění
tunelových trub u Vltavy.
Zeleň v okolí stanice Nové Butovice jsou většinou náletové dřeviny na bývalé orné půdě
dohromady se zbytky dřevin jako doprovodu bývalých komunikací eventuelně v lemech
zahrad. Celkově je zde dřevin poměrně málo a zpravidla nevelkých a navíc krátkověkých
taxonů.
V prostoru starých Jinonic je komunikace umístěna do hloubeného tunelu a většina
dotčení zeleně nesouvisí ani tak se stavbou samotné radiály, jako s rekonstrukcí místních
komunikací nebo se změnou využití ploch. Dotčené významnější dřeviny jsou, jak dřeviny
ovocné v soukromých zahradách, tak kulisové výsadby topolů v areálech. V soukromých
zahradách jsou i dvě nejcennější dřeviny celého hodnoceného souboru č. 4 a 5 - ořešáky
(Juglans regia). Na okraji současné zástavby Jinonic komunikace vstupuje do hloubeného
tunelu a klesá k rozpletu komunikací na břehu Vltavy.
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Hloubená část tunelů v místě přiblížení se k Vltavě a napojení na stávající komunikace na
jižním okraji Smíchovského katastru zasahuje do stávajících zahrad a ploch doprovodné
zeleně dráhy a komunikací, jediné relativně cennější dřeviny jsou shrnuty jako porost č. 9.
Vzhledem k délce trasy Radlické radiály je překvapivě málo dotčené zeleně a tato není až
nijak mimořádné kvality. Významné (rozměrné) dřeviny s dlouhodobou perspektivou se
nevyskytují. Taxační hodnoty významnějších dřevin jsou uvedeny v následující tabulce., klíč
k interpretaci údajů následuje za tabulkou.
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Latinsko-český slovníček nalezených dřevin
Taxon
Acer campestre
Aesculus hippocastanum
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Pinus nigra
Populus nigra cv. 'Italica'
Populus x canadensis
Primus spinosa
Pyrus communis
Swida sanquinea
Syringa vulgaris
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Druh
javor babyka
jírovec maďal
jasan ztepilý
ořešák královský
borovice černá
topol černý cv. 'Italica'
topol kanadský
slivoň trnitá, slivoň trnka
hrušeń obecná
svída krvavá
šeřík obecný
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Legenda k tabelárnímu soupisu dřevin
poř. čís.
taxon
zastoupení
typ

výška (m)
průměr kmene (cm)
pokryvnost
průměr koruny (m)
plocha (m2)
zav. kor.
SH
P

číslo pod kterým je daný strom (keř, porost) uváděn v přehledné mapce
botanické zařazení dřeviny
poměrné zastoupení jednotlivých složek porostu
typ prvku
s - strom
k - keř
p - porost
celková výška dřeviny (měřena v metrech)
průměr kmene stromů v 130 cm, pokud není uvedeno jinak (komentováno v poznámce)
pokryvnost porostu
u soliter průměr koruny (uváděn v metrech)
plocha porostů výměra (v m2) odečítána z mapy
výška od které je objem koruny zavětven větvičkami posledních řádů
sadovnická hodnota (1 - 5, 5 - nejlepší)
perspektiva / vitalita dřevin (1 - 5, 5 - nejlepší)

etáž

etáž jako míra redukce koruny:
e1- dřeviny nadrůstavé
e2 - dřeviny úrovňové
e3 - dřeviny vzrůstavé
e4 - stromy podúrovňové
s - solitery
pl - dřeviny v porostním lemu
(souměřitelný podíl typů - kódy s lomítkem, spekulativní a podmíněný podíl uveden v
závorce)

KD

kategorie dlouhověkosti dle použité metodiky
1 - stromy krátkověké
2 - stromy středněvěké
3 - stromy dlouhověké
zaznamenání hodné údaje mimo kategorie tabulky ("V" tlaková vidlice, "W" dvojitá tlaková
vidlice)

poznámka

Procentuelní podíl jednotlivých funkčních ploch dle Urbanistické studie
VAR. SEGREGOVANÁ CELKEM
kód využití
plocha m2
podíl z celku
IZ
LR
OP/PP
OP/ZN
PH
PP
PSZ
SUP

164 535
24 282
22 334
140 943
6 449
195 390
29 090
2 370

17,2 %
2,5 %
2,3 %
14,7 %
0,7 %
20,4 %
3,0 %
0,2 %

ZN

373 629

39,0 %

Celkem

959 022

100,0 %

Co se týče zeleně a pozemků určených pro plnění funkce lesa, tak níže následuje soupis
souvislejších porostů dřevin dle průzkumu. Informace jsou následující:
Popis lokalit
1.
prostor severně za ulicí Bucharovova – náletová zeleň bez významu, řídké trsy
v malých skupinách, třešně, bez černý, topoly, růže šípkové.
2.
Pudis a.s.

prostor MÚK Řeporyjská
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2a
prostor východně od ulice Řeporyjská – upravený sekaný trávník se sporadickými
výsadbami keřů a mladých stromů (jeřáby, sakury)
2b
prostor severozápadně od ulice Řeporyjská – neudržovaná plocha s trávou a
sporadickými nálety jabloně, jasany, bez černý, růže šípková, hrušně, líska – bez
sadovnického významu
2c

výsadby borovice černé na udržovaném trávníku před budovou

2d

plocha s nálety převážně akátů, bříz a šípků.

3.
podél východní části ulice Stará Stodůlecká – udržovaný trávník, výsadby převážně
ovocných stromů. Ořechy, třešně, jabloně, nálety topolů a jív.
4.
parkové úpravy jižně od ulice Radlická – mladé výsadby v udržovaném trávníku,
zeleň nebude výstavbou patrně dotčena
5.

oplocený prostor průmyslového dvora se sporadickými nálety topolů a bříz.

6.
podél ulice Radlická, prostor mezi chodníkem a objektem – živý plot s řadovou
výsadbou bříz – zeleň nemusí být výstavbou dotčena
7.

řadová výsadba topolů podél hřiště – zeleň může být dotčena pouze okrajově

8.
malá plocha severně od Radlické ulice s nálety šípků, jívy, svídy a jabloní – bez
významu
9.
výsadby podél okraje stadiónu TJ Motorlet – lípy, topoly, a nálety akátů a bezu
černého – zeleň může být dotčena pouze okrajově
10.

výsadby borovice černé na hraně svahu nad ulicí Radlická

11.

výsadby plazivých keřů (skalník) na svahu pod školou

12.

náletový porost nad železniční tratí – hrušně, jabloně, třešně, javory mléčné a babyky

13.
nálety na protějším svahu na druhé straně silnice do betonárky – šípky, jívy, akáty,
javory
14.

výsadby cca 10 kusů smrku pichlavého za plotem u objektu, před domem javor

15.
travnatý ostrůvek mezi silnicí a objektem – javor, třešeň, smrk pichlavý a nálet bezu
černého
16.

prostor nad tunelem – velmi sporadické nálety převážně růže šípkové.

V území dotčeném výstavbou se nenachází žádná plošně ani sadovnicky významná zeleň.
Lze konstatovat, že podrobnější průzkum lze realizovat v další fázi projektové přípravy po
upřesnění záborů – v dokumentaci DÚR, případně DSP.
Na následujících stranách č. 197-200 jsou uvedeny zákresy a fotografie zeleně v řešeném
území.

Pudis a.s.
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DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

C.2.8 Krajina
Pro potřeby dokumentace bylo Ing. arch. Vorlem zpracováno posouzení vlivu záměru na
krajinný ráz. Studie jsou součástí samostatných příloh dokumentace jako příloha B.11.A a
B.11.B. Studie sloužily jako podklad pro zpracování této kapitoly.
Zájmové území spadá pod městskou část Praha 5 a Praha 13 a leží v katastrálním území
Radlice, Jinonice a Stodůlky a Hlubočepy.
Prostorem realizace záměru je koridor sledující liniovou stavbu Radlické radiály v úseku
JZM od mimoúrovňové křižovatky s ulicí Bucharovovou až po napojení raženého tunelu
Radlice s výjezdem do prostoru Zlíchova.
V krajině širším zájmovém území je patrné, že hluboká a rozlehlá údolí Motolského a
Dalejského potoka vytvářejí mohutné zelené klíny, členící území na levém břehu Vltavy.
Zároveň tato údolí vymezují táhlý hřbet, běžící od Zličína k východu a zakončený plošinou
Vidoule. Tento hřbet přechází rozvodím Jinonického a Radlického potoka do plošiny Dívčích
hradů. Právě morfologie terénu a koridory vodotečí člení urbanizované území Jihozápadního
sektoru na intenzitou a charakterem zástavby rozdílná území.

Satelitní snímek (bez měřítka - WorldSat International Inc. 1998)

Zatímco v severní části snímku vidíme pravobřežní svahy údolí Motolského potoka
s množstvím zeleně (na Vidouli navazují plochy parku Cibulka) a s velmi členitou zástavbou
Košíř, velké soubory soustředěné zástavby JZM využívají rovinatých poloh a mírných svahů
mělkého údolí horního toku Prokopského potoka. Historické obce Jinonice a Butovice spolu
s další zástavbou, která se nabalila na starší zástavbu a která využila i dalších volných ploch
v někdejší zemědělské krajině, provázejí tok Jinonického potoka. Velmi různorodá zástavba
Radlického údolí přechází ve východní části do kompaktní zástavby činžovních bloků první
poloviny dvacátého století a provázené vilovou zástavbou vystupující vysoko do svahů
Dívčích hradů na jihu a Malvazinek a Pavího vrchu na severu.
Ze snímku je patrné, že trasa radiály bude procházet převážně zastavěným územím mimo
kontakt s významnými přírodními celky a s plochami přírodního a přírodě blízkého
charakteru.
Z hlediska dikce §12 zákona bude liniová stavba Radlické radiály zasahovat do několika
krajinných celků - „oblastí krajinného rázu“ a bude se v detailu dotýkat několika „míst
krajinného rázu“.
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V bohatě rozčleněném reliéfu krajiny levobřežních přítoků Vltavy prochází trasa Radlické
radiály v posuzovaném úseku třemi „krajinnými celky“ (KC). Jedná se o krajinný celek
povodí Jinonického potoka (KC A), krajinný celek Radlického údolí (KC B) a krajinný
celek údolí Vltavy (KC C). Tyto celky jsou krajinnými jednotkami na úrovni tzv. „oblasti
krajinného rázu“ ve smyslu §12.
Následují popisy navrhované stavby z hlediska krajinného rázu v jednotlivých dotčených
krajinných prostorech (DoKP). Tyto jsou číslovány od západu k východu shodně se
staničením RR.
Potenciálně dotčené krajinné prostory (DoKP) jsou vymezeny ze dvou hledisek. Je to
charakterová homogenita daná terénní morfologií, vegetačním krytem, mírou urbanizace,
charakterem zástavby a vizuální ohraničení. V souvislosti s posuzovanou trasou bylo
vymezeno šest DoKP (jsou vyznačeny ve schématech), ležících ve třech KC.
DoKP „A1“Nové Butovice (cca km 0.000 - 0.900)
(úsek mezi MÚK s Bucharovou a přemostěním Radlické radiály v pokračování ulice
Schwarzenberská)
Jedná se o úzce sevřený krajinný prostor mezi ulicemi Bucharovou a Pekařskou. Mírné
rozšíření v prostoru mimoúrovňové křižovatky se směrem k východu ztrácí a prostor se
zužuje mezi protihlukový val chránící ze severu obytnou zástavbu při Bucharově a mezi řadu
objektů jižně od ulice Pekařské. Těsně před přemostěním Břevnovské radiály se prostor
otevírá do svahu úzkým zeleným klínem biokoridoru směrem do svahu Vidoule. Jedná se o
charakter uměle vymezeného městského komunikačního prostoru bez přírodních hodnot.
Popis: Radlická radiála se v prostoru dnešní MÚK s Bucharovou napojuje na Rozvadovskou
spojku a pokračuje v mělkém zářezu (cca 2m) k jihovýchodu. V prostoru před křížením se
Schwarzenberskou se dostává na povrch (Schwarzenberská je vedena po mostě).

Pohled z protihlukového valu přes ulici Schwarzenberskou k západu k napojen na
Rozvadovskou spojku - k mimoúrovňové křižovatce s Bucharovou (foto I. Vorel)
DoKP „A2“ Jinonický zámeček - areál ZPA (cca km 0.900 - 1.840)
(úsek od přemostění Radlické radiály v pokračování ulice Schwarzenberská po západní
portál tunelu Butovice)
Kdysi přehledný prostor mezi stanicí metra Nové Butovice a Jinonickým zámečkem,
otevírající se k severu do svahů Vidoule, se rychle zaplňuje výstavbou jižně od ulice
Tichnovy. Ozeleněný protihlukový val částečně uzavírá ze severu koridor radiály, svahy
Vidoule jsou již v dolní části zaplněny obytnou zástavbou a školou.Dnešní otevřenost
prostoru a kontakt s krajinným celkem Vidoule se uzavře dokončením zástavby severně od
Pekařské. Připomínkou někdejší obce Jinonice je Jinonický zámeček a zbytek historického
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jádra obce s rybníčkem na druhé straně Karlštejnské se skupinami vzrostlé zeleně. Z
hlediska vizuální scény se jedná o zatím nedokončený prostor, ve kterém probíhají značné
změny. Zástavba v okolí stanice metra se přibližuje k Jinonicím a existující zástavba Jinonic
je obklopována novou zástavbou. Dnešní kontrast nových administrativních objektů a zbytků
historického jádra Jinonic se v budoucnu změní v souvislou (i když funkčně i architektonicky
rozmanitou) strukturu novodobé zástavby s enklávou stop historické obce. Významným
uzlem – magnetem pěších tahů – bude i nadále stanice metra Nové Butovice. V souvislosti s
dokončováním obytné zástavby severně od koridoru radiály se bude zvyšovat intenzita
pěšího pohybu přes koridor radiály k metru.
Z hlediska krajinného rázu se bude jednat o silně urbanizovaný prostor rozčleněný
koridorem radiály na obytný segment s vazbou na přírodní zázemí Vidoule a na segment
části centra se stanicí metra. Ve vizuální scéně se výrazně projeví MÚK Řeporyjská a pro
charakter prostoru bude důležité, jak výrazným předělem radiála s křižovatkou bude a jak se
podaří dojem bariery zmírnit řešením pěšího propojení. Naprostá nejasnost vymezení
prostoru (nejvýraznějším prvkem vymezení je novotvar protihlukového valu a rozestavěné
stavby jižně od ulice Tichnovy) a různorodost zástavby s množstvím zatím nevyužitých a
devastovaných ploch nedává dnes vzniknout výraznějším estetickým hodnotám, ani
harmonickému měřítku a vztahům. Určitou estetickou hodnotu představuje vizuální uplatnění
Jinonického zámečku.
Popis: V tomto DoKP jsou navrženy dvě varianty řešení – varianta A ve které je RR vedena
nad okružní křižovatkou a varianta B, ve které je RR vedena v zářezu pod okružní
křižovatkou.
Ve variantě A stoupá RR od mimoúrovňového křížení s ulicí Schwarzenberskou na náspech
nad okružní křižovatku s Řeporyjskou, kterou překonává mostem. Odtud RR plynule klesá k
jihovýchodu až k západnímu portálu tunelu Butovice, přičemž se dostává do trasy dnešní
Radlické. Urbanistické řešení ukazuje, že přechod pěších přes rotační křižovatku lze řešit s
využitím terénních rozdílů jako elegantní řešení parkově upraveného prostoru uvnitř
křižovatky . Délka mostu RR je dojmově zkrácena vytvořením umělého pahorku se zelení
uvnitř okružní křižovatky. Toto řešení – pokud by bylo uskutečnitelné – by přispělo i k
dojmovému zkrácení celého viditelného úseku radiály a ke zmenšení měřítka stavby.
Důležitá je možnost příjemného komunikačního propojení prostoru Jinonic a Nových
Bučovic, tedy urbanistická kvalita prostorového spojení.
Ve variantě B je okružní křižovatka vyvýšena nad terén, přičemž hlavní trasa RR leží v
mírném zářezu, resp. na terénu. Nad terén se zvedají rampy, které vizuálně zakrývají hlavní
trasu RR. Rampy se více než u Var. A přibližují k prostoru Jinonického zámečku. Průchod
pro pěší je možný vystoupáním na úroveň okružní křižovatky, jak ukazuje urbanistické
řešení. Urbanistické řešení ukazuje, že prostupnost křižovatky pro pěší je podstatně
komplikovanější než u Var. A a prostorové kvality propojení Jinonic a Nových Bučovic jsou
tudíž méně příznivé.
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Pohled z protihlukového valu k východu. Nová zástavba se dostává těsně k Jinonickému
zámečku a za vzrostlou zelení kolem rybníka je vidět okraj drobné zástavby historického
jádra Jinonic. Plochy v pravé části panoramatu, navazující na stanici metra Nové Butovice a
vytvářející dojem otevřeného prostoru, budou v budoucnu zastavěny (foto I. Vorel)
DoKP „A3“ – Butovice (cca km 2.170 - 2.400)
(úsek od východního portálu tunelu Butovice po západní portál tunelu Jinonice)
V severní části je prostor vyplněn poměrně kompaktními skupinami obytné zástavby v hřbetní poloze zástavbou U Kříže, v mírném svahu nad Radlickou ulicí řádkami
nevysokých bytových sekcí v ulicích Polívkova, Bochovská a K Rovinám. Zástavba je
vzájemně členěna nezastavěnými jednoduše upravenými plochami veřejné zeleně. Jižní část
prostoru je vyplněna zelení zahrad původní vesnické zástavby Butovic. Jedná se o klidně
působící urbanizovaný prostor s úměrnými hmotami zástavby a kontrastem městského
charakteru zástavby na severu a téměř vesnického charakteru na jihu.
Popis: Úsek mezi východním portálem tunelu Butovice a západním portálem tunelu Jinonice
je veden v hlubokém (cca 6,5-7m) zářezu v trase dnešní komunikace Radlické.

V pohledu z protihlukového valu na Butovice se na obzoru objevuje v porostech terénní
hrany dominanta kostela sv. Vavřince a v popředí vzrostlá zeleň zahrad. V budoucnu se
tento otevřený prostor zmenší zástavbou na okraji Butovic, která podstatně zúží koridor
Radlické radiály.
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Za protihlukovým valem se otevírají parkově upravené plochy čtyřpodlažní obytné zástavby a
pozemku Tyršovy školy. Tato plocha je zahrnována do potenciálně dotčeného krajinného
prostoru, ve skutečnosti však může být radiálou ovlivněna pouze málo.
DoKP „B1“ Jinonice (cca km 2.700 - 3.300)
(úsek od východního portálu tunelu Jinonice po západní portál tunelu Radlice)
Jedná se o prostor, který je velmi zřetelně vymezen přírodními prvky - masivem hřbetu U
kříže, výběžkem hřbetu Malvazinek a stráněmi Dívčích hradů. V ploché poloze jakéhosi
sedla mezi údolím ulice Jinonické spadajícím do Košíř a Radlickým údolím se rozložila
továrna Walther (Motorlet) a na mírných svazích Dívčích hadů výrobní a skladové areály a
cihelna. Přítomnost terénních masivů Malvazinek a Dívčích hradů spoluvytváří charakter
suburbánní krajiny bez pozitivních estetických hodnot.
Popis: tunelu Radlice je veden a v hlubokém zářezu (až 9 m). MÚK 1/2 Jinonice je tvořena
rampami stoupajícími k dnešní niveletě Radlické. Před MÚK 2/2 Jinonice se dostává na
rostlý terén a dále klesá k východu k portálu tunelu. Díky svažitému terénu je MÚK
zahloubena a podjezdem podchází nejenom radiálu, ale také existující nádraží Jinonice.
Východně od portálu tunelu Radlice je nad tunelem umístěn výdechový objekt o výšce 15 m.
Jedná se o výškový objekt bodového charakteru, který se však dostává do prostorové
souvislosti s portálem tunelu a se zástavbou předpokládané urbanizace mírných severních
svahů Dívčích hradů. Vzhledem k bodovému charakteru stavby (na rozdíl od liniové stavby
motorové komunikace) bude v dalším hodnocení tomuto objektu věnována zvláštní
pozornost.
Ortofoto a situace části DoKP B.1, ve které bude umístěn výdechový objekt
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Krajinný prostor horní části Radlického údolí je velmi nepřehledný a nesourodý, co se týká
zástavby a využití ploch. Je velmi obtížné nalézt pozitivní hodnoty krajinné scény.
DoKP „C1“ Zlíchov (cca km 5.400 a dále)
(prostor předpolí východního portálu tunelu Radlice)
Radlická radiála se jednou z ramp (další napojení jsou skryta v tunelech) dostává do
krajinného celku údolí Vltavy v místech, kde se vltavský koridor jižně od Smíchova a Podolí
zužuje do dramatického zářezu mezi srázy Dívčích hradů na levém břehu a Kavčími horami
a Branickými skalami na pravém břehu. Zatímco pravý břeh působí s nesouvislou zástavbou
podél Podolského nábřeží a Modřanské a se zeleným břehem příznivě, levý břeh mezi
Smíchovským nádražím a západním předmostím Barrandovského mostu představuje těžko
definovatelný dopravní prostor, kde jsou v souběhu vedeny motorové komunikace a
železniční tratě (trať ČD Praha - Plzeň, Praha - Rudná, ulice Nový Zlíchov, Křížová,
Dobříšská, Zlíchovský tunel, ulice Ke sklárně, Nádražní a Strakonická). Jakkoliv se radiála
rampou dostává do širokého údolí Vltavy, dotčeným krajinným prostorem bude pouze
omezený segment území, ve kterém bude možno ve spleti dalších dopravních staveb
rozeznat vizuální vlivy právě rampy Radlické radiály.
Popis: Radlická radiála se dostává do prostoru DoKP C1 několika rameny mimoúrovňové
křižovatky, přičemž dvě z nich se tunelově napojují do prostoru Zlíchovského tunelu, pravé
odbočení z Dobříšské se zanořuje do terénu pod ulicí Křížovou a levé odbočení z tunelu na
Dobříšskou je jedinou stavbou, která bude viditelná v komunikačním koridoru Strakonické,
Dobříšské, Křížové a železniční trati ČD Praha - Plzeň.
V DoKP A1 se nenacházejí běžné indikátory označujících přítomnost pozitivních znaků a
hodnot KR.
V DoKP A2 jsou přítomny pozitivní znaky kulturní a historické charakteristiky, tkvící
v zástavbě dochovaného historického středu obce Jinonice. Harmonické měřítko se v daném
prostoru nevyskytuje. Historické hodnoty se projevují i v estetických hodnotách a
harmonickém měřítku prostoru
DoKP A3 je jediný prostor, působící dnes příznivě z hlediska přítomnosti historické
struktury obce Butovice, uplatnění její siluety na okraji přírodního celku Dalejského potoka a
z hlediska harmonie úměrné zástavby.
DoKP B1 se nevyznačuje významnějšími znaky a hodnotami krajinného rázu.
V DoKP C1 je jedinou lokalitou z hlediska přírodních a přírodě blízkých lokalit PP Ctirad,
který sice situačně leží v blízkosti vyústění radiály do údolí Vltavy a souvisí s PDoKP C1, ale
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vizuálně je od dopravních staveb podél Strakonické a Zlíchovského tunelu oddělena. Dále
pak se jedná o kulturní dominantu kostela sv. Filipa a Jakuba, která se ale vzhledem k RR
promítá do scenérií bez estetických hodnot a bez zřetelné harmonie měřítka a prostorových
vztahů. DoKP je dosti urbanizovaný.
Krajina celého řešeného území se nevyznačuje soustředěnými hodnotami krajinného rázu
ani četnými hodnotami jedinečnými (jedinou jedinečnou hodnotu je PP Ctirad, která nebude
navrhovaná stavba dotčena).

C.2.9 Urbanismu
Při posuzování urbanismu v území se vychází z urbanistické studie. V této studii je
řešeno rozsáhlé území, ve kterém se vyskytuje několik typů městské zástavby. Těmto typům
a jejich vývoji odpovídá i specifický charakter řešení technické infrastruktury, negativní staré
zátěže (např. umístění objektů v ochranném pásmu vedení VTL plynovodu nebo vedení
Radlického potoka pod nemovitostmi – činžovními domy) a možností její obnovy či dostavby.
Navrhované zásahy jsou zapříčiněny jednak stávajícím nevyhovujícím stavem (ať už
technickým, nebo z potřeby splnit stávající předpisy), jednak plánovanou výstavbou včetně
Radlické radiály.
Návrhy nových tras a řešení uličního prostoru byly prováděny se snahou soustředění sítí
do souběžných koridorů s ohledem na požadavky ČSN 736005 a ochranných pásem a také
možnost oživení veřejných prostor zelení.
Západní a východní část Radlické radiály (situace s urbanistickým zapojením - bez měřítka)
(Prověřovací studie, SATRA, VHE, PUDIS, CityPlan 06/2003)

Pudis a.s.

207

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

Struktura funkčního využití území dle změny Z1000/00 Územního plámu sídelního
útvaru hl.m. Prahy schválená usnesením ZHMP č. 40/14 dne 14.9.2006
celková
2
plocha m

podíl funkčních
ploch v území

829 927
131 784
196 289
184 025
43 318
147 929
115 833
114 019
6 906
83 843
223 703
100 759
9 861
8 920
4 996
6 431
12 297

32,5%
5,2%
7,7%
7,2%
1,7%
5,8%
4,5%
4,5%
0,3%
3,3%
8,8%
3,9%
0,4%
0,3%
0,2%
0,3%
0,5%

54 813
6 634

2,1%
0,3%

OP/OB

67 384

2,6%

OP/SV

38 094

1,5%

OP/ZVS

124 229

4,9%

VP/ZOS

44 016

1,7%

CELKEM do r. 2010
CELKEM po r. 2010

2 282 287
273 723

89,3%
10,7%

CELKEM řešené území US

2 556 010

100,0%

kód využití
pozemku
OB
OV
SV
SV
SMJ
VN
VS
SP
SO
ZVS
ZVO
VV
VV
DVP
DH
DGP
DH
DZ
TV

funkční využití plochy
čistě obytné
všeobecně obytné
všeobecně smíšené (městského typu)
všeobecně smíšené (obchodu a služeb)
smíšené městského jádra
nerušící výroby a služeb
výroby, skladování a distribuce
sportu
oddechu
vysokoškolské
ostatní
veřejné vybavení (školské)
veřejné vybavení (zdravotnické)
veřejná prostranství
parkoviště P+R
garáže a parkoviště
plochy a zařízení hromadné dopravy osob
tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a
nákladní terminály
plochy technického vybavení

funkční využití po r. 2010

Struktura funkčního využití ploch v širším zájmovém území – dle US
kód
využití
pozemku
funkční využití plochy

celková
2
plocha m

podíl funkčních
ploch v území

OC
OV
SVM
SVO
SMJ
VN
VP
SP
SO
ZVS
ZOS
VVS

829 927
131 784
196 289
184 025
43 318
147 929
115 833
114 019
6 906
83 843
223 703
100 759

32,5%
5,2%
7,7%
7,2%
1,7%
5,8%
4,5%
4,5%
0,3%
3,3%
8,8%
3,9%
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čistě obytné území
všeobecně obytné území
smíšené městského typu
smíšené obchodu a služeb
smíšené městského jádra
nerušící výroby a služeb
průmyslové výroby
sportu a rekreace
sloužící oddechu
vysoké školy
ostatní zvláštní území
veřejné vybavení - školské
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kód
využití
pozemku
funkční využití plochy

celková
2
plocha m

podíl funkčních
ploch v území

VVZ
DVP
DPZ
DPO
DM
DZ1
TV

9 861
8 920
4 996
6 431
12 297
54 813
6 634

0,4%
0,3%
0,2%
0,3%
0,5%
2,1%
0,3%

67 384

2,6%

veřejné vybavení - zdravotnické
veřejná prostranství
záchytná parkoviště P+R
ostatní parkoviště
plochy pro hromadnou přepravu osob
tratě a zařízení železnice
plochy technického vybavení

OP/OC
OP/SVM

38 094

1,5%

OP/ZVS

124 229

4,9%

VP/ZOS

44 016

1,7%

CELKEM do r. 2010
CELKEM po r. 2010

2 282 287
273 723

89,3%
10,7%

CELKEM řešené území US

2 556 010

100,0%

funkční využití po r. 2010

Histogram prezentující jednotlivé prvky struktury funkčního využití širšího území.
DM
0,5%
DPO
0,3%

DZ1
2,1%

TV
0,3%

OP/OC
2,6%

OP/SVM
1,5%

OP/ZVS
4,9%

VP/ZOS
1,7%

OC
32,5%

DPZ
0,2%
DVP
0,3%
VVZ
0,4%
VVS
3,9%
ZOS
8,8%
ZVS
3,3%
SO
0,3%

OV
5,2%

SP
4,5%
VP
4,5%
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5,8%

SMJ
1,7%

SVM
7,7%
SVO
7,2%
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C.2.10 Obyvatelstvo
Území Prahy 5 a Prahy 13 má dle základních statistických údajů o populaci:


Praha 5: cca 79 000 tis. Obyvatel -



Praha 13 cca 51 000 tis. obyvatel.

Je zřejmé, že ne všichni obyvatelé budou mít bezprostřední kontakt s okolím Radlické
radiály. Odborným odhadem bylo konstatováno, že se Radlická radiála dotkne cca 17 tis.
obyvatel, přičemž se počítá s tím, že do tohoto počtu jsou zahrnuti i ti občané, kteří budou ve
výhledu po dostavbě nových obytných a bytových domů v oblasti přebývat a pracovat. Dle
studie vlivu na zdraví obyvatel (viz. přílohy B.8 a B.9 Dokumentace) není oprávněný
předpoklad, že dojde k ohrožení zdraví obyvatel.
Obyvatelstvo je zaměstnáno ve službách, soukromém a státním sektoru.
Lze konstatovat, že výstavba radiály může být pro obyvatelstvo dobrou a rychlou trasou
pro zajištění dopravního spojení do místa zaměstnání, odpočinku a to i v širším okolí
zájmového území než je Praha 5 a Praha 13.

C.2.11 Kulturní památky
Archeologické památky
Jedinou složkou nacházející se přímo v trase výstavby RR, která by mohla mít kulturní
hodnotu, by v případě nálezu mohlo být archeologické naleziště. Přestože díky výstavbě JZ
města a trasy metra B (70. – 90. léta 20. století) spadá zájmové území výstavby Radlické
radiály do jedné z nejprozkoumanějších archeologických lokalit v rámci ČR, nelze na základě
archeologické rešeršní činnosti zcela s jistotou vyvodit jednoznačný závěr o zachovalosti
archeologických terénů na území stavby a prostorově určit a vymezit jednotlivá naleziště.
V místech vymezených archeologickým průzkumem je vhodné omezit zemní zásahy na
nejnutnější míru, čímž je možno ochránit či eliminovat arch. nálezy, případně minimalizovat
náklady spojené s prováděním záchranného výzkumu.
Území nalezišť jsou vymezena pouze s určitou přesností a vzhledem ke kontinuitě
historického osídlení nelze spoléhat na to, že se nálezy nemohou vyskytnout i mezi nimi.
V případě rozsáhlé lokality k.ú. Jinonice v úseku přibližně od bussinnesparku Pekařská po
stanici metra Jinonice lze počítat s výzkumem za řádově milióny Kč a nejméně rokem
terénních prací výzkumu.
Souhrnně: Území, na kterém se uskuteční stavba Radlické radiály, je nutné pokládat za
území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o památkové
péči. Většina území patří do Juan, tj. do území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů.
Kulturní památky
Památkové rezervace
Dotčené území není součástí památkové rezervace. Část trasy Radlické radiály (od
Zlíchova až po Butovice) však náleží do ochranného pásma městské památkové rezervace
Praha ve smyslu zákona 20/1987 Sb.
Městská památková rezervace Praha (číslo rejstříku 1028) byla vyhlášena nařízením
vlády České socialistické republiky č. 66/1971 ze dne 21. července 1971 o památkové
rezervaci v hlavním městě Praze (podle §4 zákona č. 22/1958 Sb.).
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14. prosince 1992 je Praha zařazena na seznam Světového kulturního dědictví (Report of
the 16th Session of the Commitee, Santa Fe, USA)
Památkové zóny
Za účelem zachovat a trvale chránit kulturně-historické a urbanisticko-architektonické
hodnoty jsou vyhlašovány městské památkové zóny. Předmětem ochrany v těchto zónách je
například historický půdorys, hmotová skladba, objekty na jejich území, panoramatické
pohledy, dlažba, uliční interiéry, řemeslné a uměleckořemeslné prvky a také zeleň. Při nové
výstavbě v těchto zónách musí být zohledněna řada prvků, jako měřítko zástavby a
prostorové uspořádání, využití staveb a zeleně a vše musí být v souladu s charakterem a
kulturní hodnotou zóny.
V dotčeném území se nachází dvě navržené městské památkové zóny, Zlíchov a
Jinonice-Butovice.

C.2.12 Hmotný majetek
Výstavbou dojde k zásahu do hmotových prvků. Pokud jde o demolované stavební
objekty, jedná se o stavby převážně charakteru provozního, skladového a administrativního.
Objekty jsou nejvýše dvoupodlažní nepodsklepené.
Z toho je:


10 % přístřešků (převážně ocelových)



50 % objektů zděných nebo z bloků



20 % objektů montovaných, nosná k-ce dřevo, plášť panelový



10 % objektů dřevěných, nosná k-ce i plášť



10 % objektů (nebo jejich částí) betonových a železobetonových

Střechy jsou převážně sedlové nebo pultové s krytinou taškovou nebo plechovou.
Minimum ploch tvoří asfaltová lepenka.
U jednotlivých SO jsou v situaci patrny mobilní buňky bez základů, jejich počet se mění.
Předpokládá se, že před demoličními pracemi budou odvezeny uživateli. Demolované
objekty jsou vymezeny v následujících ortofotomapách.
Inženýrské sítě
Demolice se dotknou i inženýrských sítí ať již přeložkami či přímou likvidací. Pro zjištění
stávajícího stavu inženýrských sítí a zařízení bude v další fázi projektové přípravy proveden
průzkum a oslovení všech do úvahy přicházejících správců. Výsledky šetření, poskytnutou
podklady a vyjádření jednotlivých správců budou zohledněny v příslušné projektové
dokumentaci. V případě dotčení jednotlivých objektů inženýrských sítí bude postup
konzultován a odsouhlasen příslušným správcem.
Na následujících stranách č. 212-220 jsou uvedeny zákresy objektů určených k demolici do
ortofotomap.
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C.3 CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO
ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
V předchozí kapitole C.2 je popsán výchozí stav jednotlivých složek životního prostředí.
Z hlediska stanovení celkové únosnosti zatížení území je nutné vyhodnotit stav životního
prostředí jako celku.
Zájmové území je v současnosti tvořeno systémem komunikací, volnými plochami,
plochami ruderálními či devastovanými a rovněž těmi s hodnotnými prvky ŽP. Radlická
radiála je zanesena v územním plánu (varianta A) a v její odsouhlasené trase (týká se hlavně
západního úseku) platí stavební uzávěra.
Trasa Radlické radiály půjde převážně v silně urbanizovaném území Prahy 5 a 13.
Hodnocená stavba Radlická radiála navazuje na západním okraji Prahy na dálnici D5 a
směřuje východním směrem přes Radlice, Jinonice a Butovice do údolí Vltavy, kde po
průchodu Radlickým tunelem vyústí na Zlíchově do levobřežní vltavské komunikace. Celý
úsek Radlické radiály měří přibližně 5480 m. V místě křížení Radlické radiály s Řeporyjskou
ulicí je plánována mimoúrovňová křižovatka (MÚK).
V zájmovém území v okolí trasy Radlické radiály je kromě stávající zástavby podle
územního plánu plánována a zčásti již realizována rozsáhlá výstavba nových bytových,
školských a dalších objektů. Trasa radiály je proto částečně vedena tunely.
Je zřejmé, že ne všichni obyvatelé budou mít bezprostřední kontakt s okolím Radlické
radiály. Odborným odhadem bylo konstatováno, že se Radlická radiála dotkne cca 17 tis.
obyvatel, přičemž se počítá s tím, že do tohoto počtu jsou zahrnuti i ti občané, kteří budou ve
výhledu po dostavbě nových obytných a bytových domů v oblasti přebývat a pracovat.
Výstavba radiály bude mít pro obyvatelstvo i pozitivní vliv, uvolní stávající přetížené
komunikace a umožní rychlé dopravního spojení do místa zaměstnání, odpočinku a to i
v širším okolí zájmového území než je Praha 5 a Praha 13.
Pro zhodnocení celkové únosnosti zatížení území je z hlediska jednotlivých složek
životního prostředí řešeného území a vzhledem k charakteru záměru nejdůležitější stávající
znečištění ovzduší a hluk, ostatní složky jsou nepodstatné. Problematika těchto složek
životního prostředí, stejně jako ostatních byla podrobně řešena v předchozích kapitolách.
Zde uvádíme jejich stručné shrnutí:
Z hlediska pozaďového znečištění ovzduší není sledované území nadlimitně znečištěné NO2,
CO ani benzenem a pokud jde o průměrné roční koncentrace, pak ani prachem - PM10
(denní koncentrace prachu - PM10 nebyly modelem ATEM vyhodnocované).
Na základě výpočtů hlukové studie bylo zjištěno v řešeném území zvýšené hlukové zatížení,
způsobené komunikační sítí s podobou současného řešení vedení silnic. Ve 20 výpočtových
bodech z 50 dochází k překročení hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku
pro den nebo noc, případně pro obě časová období.
V celkovém kontextu se nejedná o území zatížené nad únosnou míru. V blízkosti
frekventovaných komunikacích díky vysoké intenzitě dopravy dochází k překračování
stanovených hygienických limitů hladiny akustického tlaku. Hodnocenou oblast je možné
hodnotit jako území se střední až vyšší úrovní znečištění ovzduší.
V širším zájmovém území se nachází prvky ÚSES různých úrovní. V prostoru funkčního
nadregionálního biokoridoru N3/5, funkčního lokálního biocentra L1/205 a funkčního
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nadregionálního biokoridoru N3/5 prochází RR v raženém Radlickém tunelu. Nefunkční
biokoridor křížící RR L 4/242 bude funkčně převeden formou podchodů pro migrující
živočichy. V další fázi PD bude upřesněno technické řešení a sadové úpravy biokoridoru.
Území dotčené realizací stavby není součástí zvláště chráněných území ani přírodních parků
ani nezasahuje do jejich ochranných pásem. V širším okolí se nachází PP Vidoule, PP
Ctirad, PR Prokopské údolí a PřP Prokopské a Dalejské údolí. V místě PP Ctirad prochází
RR raženým Radlickým tunelem.
V trase Radlické radiály se nenacházejí žádné významné krajinné prvky, které by mohly být
stavbou ovlivněny. V místě kde se na povrchu nachází v trase RR ochranné pásmo lesa, je
RR vedena raženým Radlickým tunelem.
Jedná se o území hustě zalidněné.
V řešeném území nebyly staré ekologické zátěže zjištěny.
Z dlouhodobých sledování vyplývá, že kvalita vody se ve vodních tocích řešeného území
pohybuje pro jednotlivé ukazatele v rozmezí I.-V. třídy kvality (dle ČSN 75 7221).
Celé území stavby se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje vodárny Podolí.
Horní zákon (z. č. 44/1988 Sb. v platném znění) stanovuje tzv. chráněném ložiskovém území
(CHLÚ) pro ochranu nerostného bohatství ČR. RR Nezasahuje do výhradních ložisek dle
„Horního zákona“. Ložisko cihlářských surovin je v současné době zrušeno.
V zájmovém území se vyskytují ZCHÚ, jejichž předmětem ochrany je významný geologický
odkryv, či profil.
V zájmovém území nejsou známy podzemní prostory, které by byly poddolovány.
V zájmovém území nejsou registrovány žádné význačné svahové deformace.
Sledované území lze klasifikovat jak nízkým, tak i středním radonovým indexem. Vysokou
radonovou zátěž zde s ohledem na geologickou stavbu území nepředpokládáme.
Při hloubení butovického a jinonického tunelu a při ražbě Radlického tunelu není možné
hovořit před vlastními pracemi o nebezpečí konfliktu s vrstvami obsahujícími paleontologické
nálezy.
Výstavbou RR dojde k trvalému záboru ZPF, pozemky PUPFL nebudou stavbou dotčeny.
Ve zkoumaném území se celkem vyskytuje 279 taxonů cévnatých rostlin. V žádném z úseků
nebyl zaznamenán výskyt taxonů chráněných vyhláškou č. 395/1992 Sb. Byly zjištěny 4
druhy hodnocené v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky
(PROCHÁZKA 2001) v různém stupni ohrožení.
Na území dotčeném realizací Radlické radiály bylo zjištěno 6 chráněných druhů živočichů
uvedené v příloze Vyhlášky MŽP ČR 395/1992 Sb. v platném znění.
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V území dotčeném realizací Radlické radiály přes území Prahy 13 a 5 nebyly zjištěny druhy
uvedené v Přehledu druhů z přílohy II směrnice 92/43/EHS.
V území dotčeném realizací Radlické radiály přes území Prahy 13 a 5 nebyly zjištěny druhy
uvedené v Přehledu druhů z přílohy I směrnice 79/409/EHS.
V území dotčeném výstavbou se nenachází žádná plošně ani sadovnicky významná zeleň.
Krajina celého řešeného území se nevyznačuje soustředěnými hodnotami krajinného rázu
ani četnými hodnotami jedinečnými (jedinou jedinečnou hodnotu je PP Ctirad, která nebude
NS dotčena).
Současnou kvalitu životního prostředí v zájmovém území lze hodnotit jako průměrnou až
podprůměrnou, ovlivněnou mimo jiné i komunikacemi s výraznou dopravní zátěží a s ní
spojenou problematikou zvýšeného znečištění ovzduší a překračování povolených
hygienických hladin akustického tlaku.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1 CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na obyvatelstvo a na jednotlivé složky
životního prostředí.
Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
V následující části je uvedena stručná charakteristika stavu složek životního prostředí,
která je založena v některých případech na předpokladech, protože v současné době nejsou
k dispozici bližší údaje, které budou známy až v dalších stupních projektové přípravy. Vliv
záměru je uvažován ve vztahu k nulové variantě.
Osnova EIA
D.1.1
D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.8
D.1.9
D.1.10
D.1.11

Předmět hodnocení
Vlivy na obyvatelstvo
Vliv na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na flóru a faunu, ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na kulturní památky a hmotný majetek
Vliv na urbanismus
Vliv na dopravní infrastrukturu

Kategorie významnosti
I
II
III
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Složky ŽP jsou zařazeny do 3 kategorií:
I – složka mimořádného významu, je jí třeba věnovat zvýšenou pozornost
II – složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III – složka méně důležitá, stačí její rámcové hodnocení
Jako základní problémové okruhy byly určeny:


Vlivy na obyvatelstvo



Vliv na ovzduší a klima



Vliv na hlukovou situaci



Vliv na krajinu



Vliv na dopravní infrastrukturu
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D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Pro potřeby dokumentace byla Ing. Fialou, CSc. a Ing. Potužníkovou zpracováno
hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva. Studie jsou součástí příloh dokumentace
jako příloha B.8 a B.9.. Jelikož jsou studie velmi obsáhlé, uvádíme zde pouze jejich shrnutí a
závěr

D.1.1.1 Zhodnocení vlivu vybraných škodlivin, produkovaných posuzovaným
záměrem, na zdraví obyvatelstva
Cílem hodnocení zdravotních rizik je poskytnutí hlubších informací o možném vlivu
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, než pouhé porovnání jejich hladin
s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.
Předmětem studie bylo zhodnocení zdravotních rizik imisí prašného aerosolu PM10, oxidu
dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu produkovaných posuzovaným záměrem.
Celková expozice obyvatel imisím z dopravy je obecně dána základní úrovní imisního
pozadí dané oblasti, ke které se přičítá další expozice osob, které bydlí nebo pracují
v zástavbě v těsném okolí hlavních komunikací a příspěvek expozice vysokým koncentracím
imisí v dopravních prostředcích u lidí pravidelně dojíždějících nebo zaměstnaných v dopravě.
Z takto pojatého hlediska expozice je tedy možné považovat obyvatele žijící v blízkosti
hlavních komunikací, děti navštěvující školy situované u těchto komunikací a osoby, které
tráví více času dojížděním nebo jsou v dopravě zaměstnáni za populační skupiny
nacházející se ve zvýšeném riziku nepříznivých účinků znečištění ovzduší dopravou.
Uvedený zobecněný odhad expozice je ovšem významně determinován místními
podmínkami (orientace a odvětrání budov, životní styl exponovaných osob atd.).
Pro hodnocení zdravotních rizik expozice obyvatel imisím z dopravy byl použit
konzervativní přístup. Tento přístup celkové riziko vědomě nadhodnocuje, neboť používá
imisní koncentrace vypočtené pro nejvíce exponované venkovní body rozptylové studie a
předpokládá jejich 24 hodinovou expozici. Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních
koncentrací je skutečnost, že všechny hodnocené škodliviny patří k častým a významným
škodlivinám i ve vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším
ovzduším. Dalším důvodem je skutečnost, že koncentrace ve vnějším ovzduší jsou
podkladem vztahů získaných z epidemiologických studií, které jsou při hodnocení rizika
používány. Z hlediska zdravotních rizik ještě nutno zdůraznit, že hodnocené látky nepůsobí
ve vnějším ovzduší izolovaně, nýbrž vždy v komplexní směsi s mnoha dalšími, sekundárně
vznikajícími škodlivinami. Platí to zejména u oxidu dusičitého, jehož běžně dosahované
koncentrace v ovzduší zřejmě samy o sobě velké riziko nepředstavují, ale významně se
podílejí na vzniku nebezpečnějších látek, jako je ozón a jemná frakce pevných částic.
Shrnutí
Byly hodnoceny tři varianty záměru Radlická radiála a související dvě varianty
mimoúrovňové křižovatky MÚK Řeporyjská. Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika
spojená s krátkodobými a dlouhodobými expozicemi z automobilové dopravy. Byla
hodnocena rizika imisí PM10, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu pro stávající stav
a pro stav v roce 2015 (uvedení záměru do provozu). Rizika byla hodnocena pro
exponované osoby žijící v objektech nejblíže záměru a v celé dotčené lokalitě. Pro odhad
imisního pozadí byla použita data ATEM a ČHMÚ. Nejvýznamnější nejistotou odhadu je
spolehlivost údajů o imisním pozadí a spolehlivost modelu použitého v rozptylové studii.
Hodnocení bylo provedeno podle obecně doporučovaného konzervativního scénáře, který
vychází z kontinuálních celodenních expozic imisním koncentracím škodlivin vyskytujících se

Pudis a.s.

225

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

při nejhorších (avšak ještě reálných) atmosférických situacích. Tento postup pomáhá chránit
zdraví sub-populací se zvýšenou vnímavostí k výše uvedeným akutním a chronickým
účinkům a částečně eliminuje vliv prakticky nezjistitelných expozic z interiérů.
Hodnocení zdravotních rizik Radlické radiály v roce 2015 bylo provedeno podle
doporučených postupů WHO (WHO, Air Quality Guidelines, 2000 a WHO, Air Quality
Guidelines, 2005). Tyto postupy byly pro hodnocení doporučeny autorizující osobou (Státním
zdravotním ústavem v Praze). Hodnoty doporučované WHO (Guidelines value), které byly
použity pro výpočty, představují limity, které by ČR měla výhledově splňovat při ochraně
veřejného zdraví.
PM10
Imisní pozadí. Odhad imisního pozadí hodnocené lokality představuje, za zhoršených
rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních i chronických účinků PM10.
Radlická radiála. Příspěvky záměru nepředstavují, ani za zhoršených rozptylových
podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních účinků PM10. V součtu s odhadem stávajícího
imisního pozadí představují všechny varianty za zhoršených rozptylových podmínek zvýšené
zdravotní riziko akutních účinků PM10. Z hlediska zdravotních rizik akutních účinků PM10 není
mezi variantami Radlické radiály významný rozdíl. Příspěvky záměru nepředstavují, ani při
vyšším výskytu zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko chronických
účinků PM10 (výjimkou je horní portál tunelu Radlice). V součtu s odhadem stávajícího
imisního pozadí představují všechny varianty při vyšším výskytu zhoršených rozptylových
podmínek zvýšené zdravotní riziko chronických účinků PM10. Varianty 1 a 2 Radlická radiála
vykazují nižší zdravotní riziko v porovnání s Variantou 3, nicméně, s ohledem na úroveň
odhadu imisního pozadí není mezi variantami Radlické radiály významný rozdíl.
MUK Řeporyjská. Příspěvky záměru nepředstavují, ani za zhoršených rozptylových
podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních účinků PM10. V součtu s odhadem stávajícího
imisního pozadí představují obě varianty, za nejhorších rozptylových podmínek, zvýšené
zdravotní riziko akutních účinků PM10. Z hlediska zdravotních rizik akutních účinků PM10 není
mezi variantami MÚK Řeporyjská rozdíl. Příspěvky záměru nepředstavují, ani při vyšším
výskytu zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko chronických účinků
PM10. V součtu s odhadem stávajícího imisního pozadí představují obě varianty, při vyšším
výskytu zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko chronických účinků
PM10. Z hlediska zdravotních rizik chronických účinků PM10 není mezi variantami MÚK
Řeporyjská rozdíl.
Oxid dusičitý
Imisní pozadí – akutní účinky. Odhad imisního pozadí hodnocené lokality nepředstavuje,
ani za zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních i chronických
účinků NO2.
Radlická radiála. Příspěvky záměru nepředstavují, ani za zhoršených rozptylových
podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních účinků NO2 (vyjma těsné blízkosti Zlíchovského
tunelu a horního portálu tunelu Radlice). V součtu s odhadem stávajícího imisního pozadí
nepředstavují Varianty 1 a 2 (vyjma těsné blízkosti Zlíchovského tunelu), ani za zhoršených
rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních účinků NO2. Za zhoršených
rozptylových podmínek by mohly krátkodobé výkyvy hodinových koncentrací NO2 Varianty 3
způsobovat v blízkosti horního portálu Radlického tunelu a v okolí metra a nádraží Jinonice
zvýšení rizika akutních účinků NO2. V ostatních částech hodnocené lokality nepředstavují
součty příspěvků pozadí a Varianty 3, ani za zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené
zdravotní riziko akutních účinků NO2. Odhady imisního pozadí, příspěvky záměru ve všech
variantách ani součty odhadů imisního pozadí a příspěvků záměru Radlická radiála ve všech
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variantách nepředstavují, ani při vyšším výskytu zhoršených rozptylových podmínek,
zvýšené zdravotní riziko chronických účinků NO2. Varianty 1 a 2 Radlická radiála vykazují
nižší zdravotní riziko v porovnání s Variantou 3, nicméně, s ohledem na úroveň odhadu
imisního pozadí není mezi variantami Radlické radiály významný rozdíl.
MUK Řeporyjská. Příspěvky záměru nepředstavují, ani za zhoršených rozptylových
podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních účinků NO2. V součtu s odhadem stávajícího
imisního pozadí nepředstavuje žádná z variant, ani za zhoršených rozptylových podmínek,
zvýšené zdravotní riziko akutních účinků NO2. Z hlediska zdravotních rizik akutních účinků
NO2 není mezi variantami MÚK Řeporyjská rozdíl. Odhady imisního pozadí, příspěvky
záměru ve všech variantách ani součty odhadů imisního pozadí a příspěvků záměru MÚK
Řeporyjská v obou variantách nepředstavují, ani při vyšším výskytu zhoršených rozptylových
podmínek, zvýšené zdravotní riziko chronických účinků NO2. Z hlediska zdravotních rizik
chronických účinků PM10 není mezi variantami MÚK Řeporyjská rozdíl.
Oxid uhelnatý
Roční imisní příspěvky oxidu uhelnatého ze záměru (ve všech variantách Radlické radiály
a MUK Řeporyjská) budou mít, i v součtu se stávajícím imisním pozadím, velmi nízký vliv na
výskyt souvisejících zdravotních poškození a nepředstavují zvýšené zdravotní riziko, ani při
vyšším výskytu zhoršených rozptylových podmínek.
Benzen
Radlická radiála. Odhady imisního pozadí a téměř všechny příspěvky záměru Radlická
radiála ve všech třech variantách nepředstavují, ani při vyšším výskytu zhoršených
rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko karcinogenních účinků benzenu (resp.
představují ještě akceptovatelné hraniční riziko). Součty imisních příspěvků záměru a
odhadů imisního pozadí benzenu představují ve všech třech variantách Radlické radiály
(zejména v jejím blízkém okolí a v okolí portálů tunelů) mírně zvýšené karcinogenní riziko
(řádově 10-5). Varianty 1 a 2 Radlická radiála vykazují nevýznamně nižší riziko v porovnání
s Variantou 3.
MUK Řeporyjská. Odhady imisního pozadí, příspěvky záměru v obou variantách záměru
MÚK Řeporyjská, ani součty odhadů imisního pozadí a příspěvků záměru v obou variantách
nepředstavují, ani při vyšším výskytu zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené riziko
karcinogenních účinků benzenu (resp. představují ještě akceptovatelné hraniční riziko).
Z hlediska zdravotních rizik chronických účinků benzenu není mezi variantami MÚK
Řeporyjská rozdíl.
Závěr
Hodnocenou oblast je možné hodnotit jako území se střední až vyšší úrovní znečištění
ovzduší. Ze sledovaných škodlivin je zde, stejně jako v jiných částech Prahy, z hlediska
akutních i chronických nepříznivých účinků na zdraví obyvatel nejvýznamnější prašný
aerosol (suspendované částice PM10) a lze předpokládat, že účinky znečištěného ovzduší se
zde projevují nepříznivým ovlivněním úmrtnosti a nemocnosti citlivé části populace.
Kvantitativní hodnocení rizika imisí z dopravy bylo zaměřeno jak na většinu obyvatel
dotčeného území s průměrnou úrovní expozice, tak i na obyvatele stávajících nebo
budoucích staveb v blízkém okolí Radlické radiály s vyšší mírou expozice. Hodnocení bylo
provedeno podle konzervativního scénáře.
Stávající odhad imisního pozadí PM10 hodnocené lokality představuje již sám o sobě za
zhoršených rozptylových podmínek zvýšené zdravotní riziko akutních i chronických účinků.
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Příspěvky záměru ve všech variantách nepředstavují samy o sobě ani za zhoršených
rozptylových podmínek, zvýšené riziko akutních i chronických účinků (výjimku tvoří horní
portál tunelu Radlice u chronických účinků). Příspěvky ale dále zvyšují riziko akutních i
chronických účinků stávajícího vyššího imisního pozadí. Varianta 3 Radlické radiály (stav,
kdy bude celá RR v provozu) prezentuje vyšší zdravotní riziko v porovnání s Variantami 1
(pro stav bez RR) a 2 (období výstavby RR), nicméně, s ohledem na úroveň odhadu
imisního pozadí, není mezi variantami Radlické radiály významný rozdíl. Mezi variantami
MUK Řeporyjská A a B není rozdíl v míře zvýšení rizika.
Stávající odhad imisního pozadí oxidu dusičitého hodnocené lokality nepředstavuje, ani
za zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních i chronických
účinků. Příspěvky záměru ve všech variantách nepředstavují samy o sobě ani za zhoršených
rozptylových podmínek, zvýšené riziko akutních i chronických účinků (vyjma těsné blízkosti
Zlíchovského tunelu a horního portálu tunelu Radlice u akutních účinků). Příspěvky sice
zvyšují riziko akutních i chronických účinků stávajícího imisního pozadí, ale ani v součtu
s ním nepřekročí hranici zvýšené rizika (vyjma blízkého okolí Zlíchovského tunelu ve
Variantě 1, 2 a okolí horního portálu Radlického tunelu a metra a nádraží Jinonice ve
Variantě 3). Varianta 3 Radlické radiály prezentuje vyšší zdravotní riziko akutních i
chronických účinků v porovnání s Variantami 1 a 2, nicméně, s ohledem na úroveň odhadu
imisního pozadí, není mezi variantami Radlické radiály významný rozdíl. Mezi variantami
MUK Řeporyjská A a B není rozdíl v míře zvýšení rizika.
Nové roční imisní příspěvky oxidu uhelnatého záměru (ve všech variantách Radlické
radiály a MUK Řeporyjská) budou mít nízký vliv na výskyt souvisejících zdravotních
poškození a to i v součtu se stávajícím imisním pozadím a nepředstavují, ani za zhoršených
rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko.
Odhady imisního pozadí benzenu a téměř všechny příspěvky záměru Radlická radiála ve
všech třech variantách nepředstavují, ani při vyšším výskytu zhoršených rozptylových
podmínek, zvýšené zdravotní riziko karcinogenních účinků benzenu (resp. představují ještě
akceptovatelné hraniční riziko). Součty imisních příspěvků záměru a odhadů imisního pozadí
benzenu představují ve všech třech variantách Radlické radiály (v jejím blízkém okolí a
v okolí portálů tunelů) mírně zvýšené karcinogenní riziko. Varianty 1 a 2 Radlická radiála
vykazují nižší zdravotní riziko v porovnání s Variantou 3. Odhady imisního pozadí, příspěvky
záměru v obou variantách záměru MÚK Řeporyjská, ani součty odhadů imisního pozadí a
příspěvků záměru v obou variantách nepředstavují, ani při vyšším výskytu zhoršených
rozptylových podmínek, zvýšené riziko karcinogenních účinků benzenu (resp. představují
ještě akceptovatelné hraniční riziko). Z hlediska zdravotních rizik chronických účinků
benzenu není mezi variantami MÚK Řeporyjská rozdíl.
Uvedené závěry jsou zatíženy všemi výše uvedenými nejistotami, zejména nejistotami
v odhadu imisního pozadí.
Imise ze záměru ve Variantě 3 budou v součtu s imisním pozadím výrazněji zvyšovat
celkovou imisní zátěž hodnocené lokality oproti Variantám 1 a 2. Zátěž bude nejvyšší
v blízkém okolí trasy záměru a bude mít za následek zvýšení nemocnosti. Na zvýšení
nemocnosti se budou významně podílet imise PM10 (respirační a kardiovaskulární
onemocnění). Hlavní příčinou zvýšení nemocnosti však nebudou příspěvky záměru, ale
imisní pozadí. Mezi variantami MUK Řeporyjská nebudou významné rozdíly v úrovni
zdravotních rizik.

Pudis a.s.

228

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

D.1.1.2 Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku (HRA)
Pro potřeby dokumentace byla Ing. Potužníkovou zpracována studie hodnocení
zdravotních rizik expozice hluku. Tato studie je součástí příloh dokumentace jako B.9.
Jelikož jsou studie velmi obsáhlé, uvádíme zde pouze jejich shrnutí a závěr.
Předmětem posouzení je vypracování odhadu zdravotního rizika expozice hluku pro tři
situace dopravní zátěže zájmového území, resp. akustické zátěže vyvolané těmito situacemi.
Jedná se o porovnání stavu roku 2015 = nulová varianta před realizací nového řešení vedení
„Radlické radiály“ (dále jen „RR V0“)) a výhledové varianty roku 2015 = varianta RR V1, resp.
VA úsek Radlické radiály a MÚ křižovatku Řeporyjská s rondelem umístěným v dolní poloze
a radiálou na mostě, a varianta RR V2, resp. VB s umístěním rondelu v horní poloze a
radiály v úrovni okolního terénu.
Vyhodnocení rizika
Provoz v noční době
Pro kvalitativní zhodnocení se zpracovatel rozhodl posoudit celkovou situaci zájmové
lokality pro všechny tři varianty z hlediska počtu obyvatel s rušeným spánkem na základě
vypočtených hodnot Ln resp. LAeq,8h. Důvodem je skutečnost, že podrobná hluková studie,
která byla vytvořena pro účely této expertízy ve spojení s poskytnutými demografickými údaji
ke každému čp poskytují dostatečnou přesnost predikce odhadu tohoto zdravotního
ukazatele. Dále zpracovatel přihlédl ke skutečnosti, že ukazatel „počet obyvatel s rušeným
spánkem“ je doporučen WHO pro hodnocení vlivu expozice hluku na zdraví a je respektován
i v rámci EU (např. jako jeden z doporučených ukazatelů pro vypracování, resp. hodnocení
účinnosti akčních plánů za účelem snížení expozice obyvatelstva zemí EU nadměrným
hlukem).
Zpracovatel HRA se domnívá, že tento ukazatel je pro posouzení této konkrétní situace
dostatečný a nehodnotil proto další možné negativní účinky hluku dle výsledků
epidemiologických studií, potvrzených i v České republice výsledky Systému monitorování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, Subsystém 3 "Zdravotní
důsledky a rušivé účinky hluku" (dále jen „Monitoring“).
Kvantitativní zhodnocení lze provést díky podrobným demografickým údajům. Je však
nutné upozornit na skutečnost, že pro porovnání všech tří variant zpracovatel vycházel ze
stejných demografických údajů, tj. pro každý posuzovaný rok použil shodná demografická
data – celkem 4 150 exponovaných obyvatel. Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o
posouzení trendů v dané lokalitě, tj. vývoje akustické situace v jednotlivých posuzovaných
variantách vzhledem k exponovaným objektům a jejich obyvatelům, jsou tyto údaje
postačující.
Z hlediska kvantitativního zhodnocení, tj. počtu obyvatel u nichž se předpokládá slabé,
střední nebo silné rušení spánku, při porovnání akustické situace ve všech třech variantách
lze na základě údajů shrnutých v tabulce č. 1 na straně č.18 zmiňované expertízy
konstatovat následující:


Při hodnocení vlivu silniční dopravy – porovnání varianty V0 a V1 by došlo k poklesu
počtu osob se silně rušeným spánkem ze 177 na 142, tj. o pokles 35 osob; osob se
středně rušeným spánkem z 378 na 321, tj. pokles o 57 osob; osob s lehce rušeným
spánkem ze 716 na 643, tj. pokles o 73 osob. Při porovnání varianty V0 a V2 by došlo
k poklesu počtu osob se silně rušeným spánkem ze 177 na 149, tj. o pokles 28 osob;
osob se středně rušeným spánkem z 378 na 340, tj. pokles o 38 osob; osob s lehce
rušeným spánkem ze 716 na 685, tj. pokles o 31 osob.
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Při hodnocení vlivu železniční dopravy (kolejová vozidla), by nedošlo k žádným změnám,
protože se tento druh dopravy nemění.



Při hodnocení vlivu souhrnné dopravy silniční a železniční, která byla hodnocena
v energetickém součtu jako vliv dopravy silniční, by při porovnání varianty V0 a V1 došlo
k poklesu počtu osob se silně rušeným spánkem ze 177 na 141, tj. pokles o 36 osob;
osob se středně rušeným spánkem z 378 na 320, tj. pokles o 58 osob; osob s lehce
rušeným spánkem ze 717 na 639, tj. pokles o 78 osob. Při porovnání varianty V0 a V2 by
došlo k poklesu počtu osob se silně rušeným spánkem ze 177 na 149, tj. pokles o 28
osob; osob se středně rušeným spánkem z 378 na 340, tj. pokles o 38 osob; osob s
lehce rušeným spánkem ze 717 na 685, tj. pokles o 42 osob.

Výhledová situace pro rok 2015 by pro obě varianty (V1 i V2) by znamenala pokles počtu
osob s rušeným spánkem ve všech třech hodnocených kategoriích přičemž příznivější je
varianta V1, resp. VA .
Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ by přinesla z hlediska hodnocení
rušení spánku exponovaných osob výrazné zlepšení původní situace, tj. akustické situace
v roce 2015, přičemž příznivější je varianta V1, resp. VA (rondel v dolní poloze).
Provoz v denní době
Při kvalitativním zhodnocení se zpracovatel rozhodl posoudit celkovou situaci zájmové
lokality pro všechny tři varianty z hlediska počtu obtěžovaných obyvatel na základě
vypočtených hodnot Ldn . Důvodem je skutečnost, že podrobná hluková studie [10], která
byla vytvořena pro účely této expertízy ve spojení s poskytnutými demografickými údaji ke
každému čp poskytují dostatečnou přesnost predikce odhadu tohoto zdravotního ukazatele.
Dále přihlédl zpracovatel ke skutečnosti, že ukazatel „počet obtěžovaných obyvatel“ je
doporučen WHO pro hodnocení vlivu expozice hluku na zdraví a je respektován i v rámci EU
(např. jako jeden z doporučených ukazatelů pro vypracování, resp. hodnocení účinnosti
akčních plánů za účelem snížení expozice obyvatelstva zemí EU nadměrným hlukem).
Zpracovatel HRA se domnívá, že tento ukazatel je pro posouzení této konkrétní situace
dostatečný a nehodnotil proto další možné negativní účinky hluku dle výsledků
epidemiologických studií, potvrzených i v České republice výsledky Systému monitorování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, Subsystém 3 "Zdravotní
důsledky a rušivé účinky hluku" (dále jen „Monitoring“) [4,6,7].
Kvantitativní zhodnocení lze provést díky podrobným demografickým údajům. Je však
nutné upozornit na skutečnost, že pro porovnání všech tří variant zpracovatel vycházel ze
stejných demografických údajů, tj. pro každý posuzovaný rok použil shodná demografická
data – celkem 4 150 exponovaných obyvatel. Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o
posouzení trendů (vývoje akustické situace) v dané lokalitě vzhledem k exponovaným
objektům a jejich obyvatelům, jsou tyto údaje postačující.
Z hlediska kvantitativního zhodnocení tj. počtu obyvatel u nichž se předpokládá lehké,
střední nebo vysoké obtěžování, při porovnání akustické situace ve všech třech variantách
lze na základě údajů shrnutých v tabulce č. 1 na straně č.18 zmiňované expertízy
konstatovat následující:


Při hodnocení vlivu silniční dopravy – porovnání varianty V0 a V1 by došlo k poklesu
počtu osob vysoce obtěžovaných ze 388 na 301, tj. pokles o 87 osob; osob středně
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obtěžovaných z 837 na 699, tj. pokles o 138 osob; osob lehce obtěžovaných ze 1531 na
1330, tj. pokles o 201 osob. Při porovnání varianty V0 a V2 by došlo k poklesu počtu
osob vysoce obtěžovaných ze 388 na 304, tj. pokles o 84 osob; osob středně
obtěžovaných z 837 na 704, tj. pokles o 133 osob; osob lehce obtěžovaných ze 1531 na
1338, tj. pokles o 193 osob.


Při hodnocení vlivu železniční dopravy (kolejová vozidla), by nedošlo k žádným změnám,
protože se tento druh dopravy nemění.



Při hodnocení vlivu souhrnné dopravy silniční a železniční, která byla hodnocena
v energetickém součtu jako vliv dopravy silniční, při porovnání varianty V0 a V1 by došlo
k poklesu počtu osob vysoce obtěžovaných ze 388 na 301, tj. pokles o 87 osob; osob
středně obtěžovaných z 837 na 699, tj. pokles o 138 osob; osob lehce obtěžovaných ze
1532 na 1329, tj. pokles o 202 osob. Při porovnání varianty V0 a V2 by došlo k poklesu
počtu osob vysoce obtěžovaných ze 388 na 304, tj. pokles o 84 osob; osob středně
obtěžovaných z 837 na 704, tj. pokles o 133 osob; osob lehce obtěžovaných ze 1532 na
1338, tj. pokles o 194 osob.

Výhledová situace pro rok 2015 by pro obě varianty (V1 i V2) by znamenala pokles počtu
obtěžovaných osob ve všech třech hodnocených kategoriích přičemž mírně příznivější je
varianta V1, resp. VA .
Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ by přinesla z hlediska hodnocení
počtu obtěžovaných osob výrazné zlepšení původní situace, tj. akustické situace v roce
2015, přičemž příznivější je varianta V1, resp. VA (rondel v dolní poloze).
Hodnocení dle hygienických limitů stanovených NV
Z tabulek uvedených na straně č. 21 zmiňované studie (hodnocení silniční a železniční
dopravy zvlášť) a 22 (hodnocení silniční a železniční dopravy zvlášť a hodnocení souhrnné
dopravy S+Ž), že při porovnání situace ve všech třech variantách z hlediska počtu osob
exponovaných nadlimitním hlukem, tj. pro silniční i železniční hluk hladinami LAeq,8h většími
než 50 dB a LAeq,16h většími než 55, resp. 60 dB, by došlo k následující situaci:
Redistribucí hlukové zátěže by bylo exponováno v noční době nadlimitním hlukem ze
silnice více objektů, ale menší počet obyvatel ve variantě VA oproti V0 (o 6) a větší počet
obyvatel ve variantě VB (o 11).
V denní době pak v obou variantách méně obyvatel.
Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ v obou variantách by přinesla
z hlediska hodnocení počtu osob exponovaných nadlimitními hladinami v denní době mírné
zlepšení stávající situace (snížení o 10 až 19 osob), přičemž je ale významný posun k nižším
hladinám, zejména z hladiny LAeq,16h = 70 až 75dB.

V noční době by však došlo realizací varianty VB k mírnému navýšení osob nadlimitně
exponovaných o 11 osob, ale opět by došlo k výraznému snížení počtu osob exponovaných
hladinami nad 60 dB. Po realizaci varianty VA lze očekávat snížení nadlimitně exponovaných
osob o 6 s efektem snížení počtu obyvatel exponovaných hladinami nad 60 dB.
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Přesto u některých objektů bude docházet k překračování hygienických limitů pro hluk ze
silniční dopravy v noční i denní době a ve vysoké hladině 70 až 75 dB by zůstávalo stále 35
obyvatel a to v denní i noční době.
U hluku ze železnice se nic nemění – v noční době bude stále nadlimitně exponován
jeden objekt se dvěma obyvateli.
Závěr
Na základě vyhodnocení předložených podkladů a uvážení všech shora uvedených
nejistot, lze konstatovat následující závěry:


Výskyt nízkofrekvenčního hluku ani hluku s tónovými složkami se neočekává, protože
hluk z dopravy není obecně považován za nízkofrekvenční hluk ani hluk, který obsahuje
tónovou složku.



Celkově zvolil zpracovatel konzervativní přístup, tj. uvedené počty lze považovat za horní
odhad počtu exponovaných osob, resp. možného vlivu expozice hluku na zdraví, včetně
vypočteného počtu osob nadlimitně exponovaných.



Zpracovatel neposuzoval vliv expozice hluku na zdraví z výstavby, protože se domnívá,
že v tuto chvíli nelze blíže specifikovat zátěž území, resp. pracovat s přijatelnými
nejistotami výpočtu. Doporučuje proto tuto případné upřesnění provést až v rámci
projektové dokumentace, resp. realizačního projektu, kdy budou přesněji známy vstupy
pro akustické posouzení a případné hodnocení vlivu hluku na zdraví.

Zhodnocení RR a variantního provedení MÚK Řeporyjská
Z hlediska vztahu k hygienickým limitům:
Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ v obou variantách by přinesla
z hlediska hodnocení počtu osob exponovaných nadlimitními hladinami v denní době mírné
zlepšení stávající situace (snížení o 10 až 19 osob), přičemž je ale významný posun k nižším
hladinám, zejména z hladiny LAeq,16h = 70 až 75dB.
V noční době by však došlo realizací varianty V2 k mírnému navýšení osob nadlimitně
exponovaných o 11 osob, ale opět by došlo k výraznému snížení počtu osob exponovaných
hladinami nad 60 dB. Po realizaci varianty V1 lze očekávat snížení nadlimitně exponovaných
osob o 6 s efektem snížení počtu obyvatel exponovaných hladinami nad 60 dB.
Přesto u některých objektů bude docházet k překračování hygienických limitů pro hluk ze
silniční dopravy v noční i denní době a ve vysoké hladině 70 až 75 dB by zůstávalo stále 35
obyvatel a to v denní i noční době.
Z hlediska vlivu na rušení spánku a obtěžování
Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ by přinesla z hlediska hodnocení
rušení spánku exponovaných osob výrazné zlepšení původní situace, tj. akustické situace
v roce 2015, přičemž příznivější je varianta V1, resp. VA (rondel v dolní poloze).
Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ by přinesla z hlediska hodnocení
počtu obtěžovaných osob výrazné zlepšení původní situace, tj. akustické situace v roce
2015, přičemž příznivější je varianta V1, resp. VA .
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D.1.1.3 Narušení faktoru pohody
Narušení faktoru pohody vždy souvisí s výstavbou. Pro některé obyvatele se stane
nepříjemný zvýšený hluk při výstavbě, některým může být nepříjemné zvýšená prašnost,
dalším, například přerušení turistických a cyklistických tras apod. S ohledem na to, že stavba
bude řešena etapově, je oprávněný předpoklad, že vlivy na faktor pohody obyvatel budou
přiměřené a budou akceptovatelné.
Ekonomický potenciál řešeného území je:


pozice na trhu s nemovitostmi (z četnosti obchodů, výše prodejních cen a nájmů), odhad
výnosů dle funkčního využití (v odůvodněných případech lze omezit na vybrané funkce
event. vybrané investice)



ekonomická analýza stavu řešeného území a kapacit s nákladovou náročností
probíhajících a k realizaci připravených aktivit, potažmo nákladovou náročností
navrženého řešení dle rozsahu a navrhovaného funkčního využití území (zejména hrubé
vyčíslení nároků a nákladů na infrastrukturu či komunikace, podmiňující investice,
případně dalších nároků na veřejný sektor)



dynamika investic do území; to znamená za u vybraných funkcí sestavení přehledu
realizovaných, k realizaci připravených, resp. plánovaných významných investic (u
rozestavěných a připravovaných s uvedením finanční zajištěnosti);

Ekonomické vyhodnocení navrhovaného řešení
Pro případné plnohodnotné ekon. vyhodnocení bude nutné v další fázi projektové přípravy
zpracovat bilance ploch včetně navrhovaných kapacit a změn v území. Na základě návrhu
veřejně prospěšných staveb provést hrubý odhad přímých investičních nákladů vč. ceny
výkupu pozemků. Dále bude nutné vyhodnotit aktuální cenovou úroveň nemovitostí dle
funkcí – cenová mapa hl. m. Prahy, cenová vyhl. atd., provést odhad a porovnání
investičních nákladů dopravního řešení Radlické radiály (vč. podmiňujících a vyvolaných
nákladů, bez provozních a s provozem souvisejících nákladů).
U rozhodujících objektů (funkčních celků), asanací a podmiňujících investic souvisejících
s radiálou i u veřejně prospěšných staveb bude vhodné k orientačně zjištěným finančním
nárokům připojit námět obsahující vhodný způsob a zdroje financování (samostatně potřeba
zdrojů z veřejných rozpočtů, přehled využitelných programových podpor, …), event. budou
stanoveny podmínky proveditelnosti.
Budou stanoveny priority rozvoje území a časové etapy včetně jejich vhodného rozložení;
především u rozhodujících a veřejně prospěšných staveb.
Vliv variant MÚK Řeporyjská
Z hlediska vybraných škodlivin, není mezi variantami MUK Řeporyjská A a B rozdíl v míře
zvýšení zdravotního rizika.
Z hlediska rizika expozice hluku je mezi variantami MUK Řeporyjská A a B rozdíl, který je
popsán výše. Zpracovatel HRA doporučuje k realizaci variantu A.
Z hlediska faktoru pohody, který je čistě subjektivní záležitostí každého jedince, dle
našeho názoru bude nejdůležitější pro stávající obyvatele v okolních objektech u MÚK
Řeporyjská blízkost této křižovatky. Varianta A se nachází oproti variantě B vzhledem k
stávající obytné zástavbě ve větší vzdálenosti. Stejně tak díky nutnosti přeložení Řeporyjské
ulice ve variantě B se dostává komunikace.
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D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima
Pro potřeby dokumentace byla RNDr. Maňákem zpracována rozptylová studie pro období
výstavby, pro období provozu a variantního řešení MÚK Řeporyjská. Dále byl Ing. Jahnem,
CSc. zpracován na rozptylové studie pro období provozu posudek. Všechny uvedené studie
jsou součástí příloh dokumentace jako příloha č. B.1 - 4.
V období výstavby Radlické radiály automobilová doprava po silnicích zahrnutých do
výpočtu nezpůsobí nadměrné znečištění ovzduší NO2, NOx, prachem - PM10, CO ani
benzenem v Nových Butovicích, Jinonicích, Radlicích a s výjimkou průměrných ročních
koncentrací NOx u portálů tunelu Zlíchov ani v údolí Vltavy. Přesunutí dopravy z uzavřené
Radlické ulice na síť silnic v Jinonicích (Řeporyjská, Karlštejnská, Puchmajerova, Pod
Vidoulí, Klikatá) a ve Starých Butovicích (Stodůlecká, Novoveská, Butovická) sice způsobí
zvýšení imisí v jejich okolí, nikoli však nad přípustné meze.
Samotná stavba Radlické radiály a jí vyvolaná nákladní doprava se projeví zejména na
imisích NO2, NOx a prachu - PM10 v okolí stavenišť, kde může tvořit 40 - 75 % hodnoty
průměrných ročních koncentrací NO2 a NOx a 60 - 90 % průměrných ročních koncentrací
prachu - PM10 vypočtených ze zdrojů emisí zařazených do výpočtu. Úroveň znečištění
ovzduší CO bude stavbou ovlivněna podstatně méně a znečištění ovzduší benzenem se
stavba téměř nedotkne.
Významně se vlivem stavby může zvýšit sekundární prašnost, která ale nebyla
vyhodnocena, protože pro ni nejsou k dispozici vstupní údaje. Sekundární prašnost se ale dá
značně omezit udržováním silnic v čistém stavu a udržováním vlhkých cest na staveništích
za suchého počasí.
Z hlediska pozaďového znečištění ovzduší by pro stavbu Radlické radiály mohlo být
jediným problémovým místem vyústění tunelu Radlice v údolí Vltavy, kde jsou za
současného stavu překračované limitní hodnoty koncentrací NO2, NOx a prachu - PM10. Na
ostatním území, kudy radiála povede, k nadlimitním ročním průměrům koncentrací NO2,
NOx, PM10 ani benzenu nedochází a rovněž maxima koncentrací CO zůstávají hluboko pod
imisním limitem.
Vliv variant MÚK Řeporyjská
Ať bude Radlická radiála v prostoru MÚK Řeporyjská (Nové Butovice – alternativní název
křížení) vedena po mostě nad kruhovou křižovatkou (varianta A) nebo v mírném zářezu
s kruhovou křižovatkou nad ní na mostě (varianta B), ani v jedné z těchto variant nebude
docházet vlivem emisí z automobilového provozu po sledovaných silnicích k nadměrnému
znečištění vzduší v Nových Butovicích, Jinonicích, v okolí západní části Radlické ulice a
v prostoru samotné MÚK N. Butovice. Všechny vypočtené krátkodobé i průměrné roční
koncentrace NO2, NOx, prachu - PM10, CO i benzenu se v obou variantách ve vymezeném
území v okolí MÚK N. Butovice pohybují pod příslušnými imisními limity s jedinou výjimkou, a
tou je okolí portálu tunelu Butovice na Radlické radiále, kde může dojít k překročení imisního
limitu pro průměrné roční koncentrace NOx. Tento limit však platí pouze pro ochranu
ekosystémů ve vymezených oblastech. Navíc vypočtené nadlimitní hodnoty Nox na okraji
sledovaného území vůbec nesouvisejí s MÚK Nové Butovice.
Rozdíly mezi variantami A a B z hlediska znečištění ovzduší v okolí MÚK N. Butovice se
dají charakterizovat následovně:
1.

Ve variantě A, kdy Radlická radiála musí od JV vystoupat na most, má jihovýchodně od
MÚK N. Butovice vyšší podélný sklon než ve variantě B, což v důsledku potřebného
vyššího výkonu motorů způsobuje vyšší emise, zejména u NOx a prachu - PM10.
Z toho důvodu jsou v její těsné blízkosti koncentrace znečišťujících látek ve variantě B
nižší než ve variantě A.
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2.

Ve variantě B, kdy se Řeporyjská ulice z obou stran napojuje na rondel MÚK N.
Butovice, má Řeporyjská ulice vyšší sklon než ve variantě A. Navíc jsou ve variantě B
delší nájezdová a sjízdná rampa z rondelu na Radlickou radiálu směrem na JV a mají
vyšší sklon. Tím způsobené vyšší emise působí vyšší koncentrace znečišťujících látek
zejména severovýchodně a jihozápadně od MÚK N. Butovice ve variantě B ve srovnání
s variantou A.

3.

Uvedené oba vlivy se však překrývají a záleží na tom, na kolik jsou emisní faktory
motorových vozidel pro jednotlivé znečišťující látky ovlivněné sklonem silnice a jaká je
intenzita provozu na komunikacích s různým sklonem. V případě NO2, NOx a PM10,
kdy je závislost emisí na sklonu vyšší, dokáže snížení emisí z radiály s intenzivním
provozem ve variantě B kompenzovat nárůst imisí vlivem Řeporyjské a nájezdové a
sjízdné rampy i v jejich okolí, zatímco v případě CO a benzenu s nižší závislostí
emisních faktorů na sklonu tomu tak není.

4.

Popsané rozdíly mezi variantami však nejsou velké a projevují se jen v blízkém okolí
MÚK N. Butovice. Od vzdálenosti zhruba 200 m od křižovatky jsou téměř zanedbatelné
a nemají žádný praktický význam.

Z hlediska pozaďového znečištění ovzduší není sledované území nadměrně znečištěné
žádnou z uvedených znečišťujících látek kromě NOx. K nadlimitním ročním průměrům
koncentrací NO2, PM10 ani benzenu zde v současné době nedochází a rovněž maxima
koncentrací CO zůstávají hluboko pod imisním limitem. Je však třeba mít na paměti, že
pozaďové znečištění ovzduší bylo počítáno pro r. 2006, zatímco znečištění ovzduší
z Radlické radiály a dalších komunikací pro rok 2015. Během 9 let se imisní pozadí může
významným způsobem změnit.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Pro potřeby dokumentace byla Ing. Hajnou a Ing. Kratochvílovou zpracovány hlukové
studie pro období výstavby, pro období provozu a variantního řešení MÚK Řeporyjská.
Všechny uvedené studie jsou součástí příloh dokumentace jako příloha č. B.5 - 7.
Nulová varianta
Část A
K překročení hygienických limitů ve venkovním prostoru dochází v 6 referenčních bodech.
Bod č.22 je u hraniční hodnoty a je umístěn na objektu dle UP s plánovaným využitím
přízemních pater pro administrativu, obchody, služby,aj.
Body č.19 a č.20, jejichž překročení je v rozmezí 1,5-5,9 dB formují emise z komunikace
Řeporyjská, u které jsou v těsné blízkosti (10-14m). Další výraznější nedodržení limitu jsou
objekty kolem úrovňové křižovatky ulic Radlická x Butovická (body č. 23, 24, 25 a 7), které
jsou zasaženy přímou expozicí hlukem. Překročení je v rozmezí 1,1 - 6,0 dB v denní době a
1,8 – 6,8 dB v noční době.
Část B
Hygienický limit pro venkovní prostor je překročen pouze u bodu č. 9 a to o max. 1,1 dB
(noc), v závislosti na propojce ulic Puchmajerova a Radlická.
Část C
Hygienický limit pro venkovní prostor je překročen ve všech sledovaných bodech
v rozmezí 7,0 - 13,2 dB v denní době a 7,7 - 14,3 dB v noční době.
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Objekty, nacházející se podél ulice Radlická jsou těsně z obou stran přimknuté ke
komunikaci Radlická a dochází tak k násobnému odrazu od fasád domů, které jsou
z akustického hlediska odrazivé.
Zlíchov
K překročení hygienických limitů ve venkovním prostoru dochází v 5 referenčních bodech
v rozmezí 0,1 – 12,6 dB v denní době a 2,1 – 16,9 dB v noční době.
Oblast Zlíchova je dopravně velmi zatíženou oblastí, kde se prolíná jak hluk z kolejové
dopravy, tak hluk silniční, reprezentován především MO. Pro objekty (body č. 1, 2, 3 a 4)
tvoří tyto zdroje hlukové pozadí, přičemž jsou nejvíce exponovány přilehlou komunikací ulice
Křížová.
Aktivní varianta
Část A-var A
Limitní hodnoty jsou překročeny v 7 bodech. Body č. 6 a 8 jsou umístěny v nejbližší
vzdálenosti k portálům tunelu (cca 85m) a jsou tak vystaveny nejvíce emisím z dopravy.
Blízká křižovatka ulic Stodůlecká x Novoveská situaci ještě umocňuje (u těchto objektů je
navržena protihluková úprava na fasádě). Překročení limitních hodnot pro venkovní prostor
je v rozmezí 2,2 – 3,4 dB.
V ostatních referenčních bodech dochází k překročení hygienického limitu v rozmezí 1,0 –
6,5 dB v denní době a 1,9 – 7,2 dB v noční době.
Objekt s bodem č. 22 je dle UP s využitím přízemních pater pro administrativu, obchody,
služby, aj.
Část A-var B
Vzhledem ke globálnímu výpočtu hladin hluku ve 3m nedošlo k zásadním odchylkám od
var A, pouze zvýšil několik bodů o desetiny dB, ve vyšší výšce je však zřetelný dopad na
větší plochu kolem křižovatky. Nemožnost umístění PHS a tudíž nechráněný zdroj hluku
exponuje větší oblast.
Část B
Jelikož radiála je v tomto úseku vedena v tunelech Butovice a Jinonice, kde se hluk do
venkovního prostředí nešíří, došlo na mnoha místech ke snížení hladin hluku a všechny
objekty jsou pod hranicí limitující hodnoty.
Část C
K překročení limitních hodnot došlo ve všech bodech. Pohybuje se v rozmezí 3,2 - 9,3 dB
v denní době a 3,6 - 12,3 dB v noční době.
Vzhledem k odklonění dopravy na radiálu poklesla v ulici Radlická intenzita dopravy a s ní
i ekvivalentní hladiny hluku o několik dB. K poklesu pod limitní hodnotu však nedošlo.
Zlíchov
K překročení limitních hodnot došlo v 6 bodech. Body č. 1, 2, 3 a 4 jsou nadlimitní
v rozmezích 2,2 - 8,3 dB v denní době a 1,7 - 11,7 dB v noční době.
Bod č. 6 vykazuje stejné překročení jako v nulové variantě, 12,6 dB.
Objekty v nejbližším vztahu k portálům tunelu Radlice jsou ve vzdálenosti, kterou záměr
tolik neovlivní. Rampy sjezdů a nájezdů jsou částečně napojeny v tunelovém úseku.
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Výpočet srovnával variantu nulovou, tedy hlukovou situaci, která nastane v zájmové
lokalitě bez realizace záměru v roce 2015, a variantu aktivní, s umístěním radiály od MUK
Bucharova po MUK Zlíchov. Radiála je dále řešena s dvojím technickým návrhem řešení
MUK Řeporyjská.
Výpočtem bylo zjištěno zvýšené hlukové zatížení v nulové variantě, způsobené
komunikační sítí s podobou současného řešení vedení silnic. Především se jedná o rodinné
domky u ulice Řeporyjská, křižovatky ulic Radlická x Butovická, dále v celém úseku
posledního 1km ulice Radlická (do křižovatky ul. Radlická x Křížová) a v oblasti Zlíchova.
Realizace radiály bude v úseku MUK Bucharova – MUK Řeporyjská vedena částečně
v zářezu a pro okolní obytnou zástavbou bude dodržen hygienický limit pro chráněný
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.
Realizace stavby v dalším úseku vede trasu do tunelů Butovice a Jinonice a dojde tak
k zlepšení hlukové situace jak nad tunely, tak dále v ulici Radlická, kde klesne dopravní
vytížení.
Na oblast Zlíchova nemá realizace radiály vzhledem k hlukovému pozadí podstatný vliv.
Je vhodné v dalším stupni dokumentace realizovat průzkum fasád objektů s hladinou
hluku nad limitní hodnotou pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor
staveb. Dále dle rozvržení hlukových pásem přehodnotit umístění plánovaných objektů UP.
Vliv v období výstavby
Z výpočtů hluku ze stavební činnosti vyplývá, že k překročení hygienického limitu pro
denní dobu dojde:
1. rok 2.Q v bodech: 3, 4, 6, 7, 8
3.Q v bodech: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10
2. rok 2. Q v bodech 3, 7, 9, 10
3. Q v bodech 3, 7, 9, 10
4. Q v bodě 3
3. rok 2. Q v bodech 3, 4, 6, 12
3. Q v bodech 3, 4, 5, 6, 7, 12
4. Q v bodě 12
4. rok 1.Q v bodě 12
2. Q v bodě 9, 12
Z výše uvedeného vyplývá, že nejvíce bude nadměrným hlukem trpět zástavba v blízkosti
MÚK Řeporyjská (referenční body 3 a 4). Stavební činnost tady představuje nejen výstavbu
mimoúrovňové křižovatky, ale také úpravu trasy Radlické a Řeporyjské ulice a vzdálenost
stavby od posuzovaných objektů je minimální.
Podobně bod 6 je ze všech stran obklíčen stavební činností, není divu, že hluk v něm
dosahuje nadlimitních hodnot.
Body 7, 8 a 9 jsou v nechráněném území mezi dvěma tunely – Burovickým a Jinonickým.
O lokalitě kolem bodu 10 platí totéž co o bodu 3. V prostoru MÚK Jinonice se upravuje
ulice Puchmajerova a budují kromě RR další nové komunikace v bezprostřední blízkosti
zástavby.
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Bod 12 v Křížové ulici bude ohrožen nadměrným hlukem až v závěrečné fázi stavby, kdy
se stavební aktivity přesunou do území Zlíchova.
Vzhledem k rozsahu stavby, jejíž trasa prochází převážně zastavěným územím, nelze
reálně eliminovat zvýšení hlukových hladin ve venkovním prostoru. Považujeme proto za
rozumné věnovat se dodržení požadovaných hladin v interiéru. V praxi to znamená prověřit
měřením stav stávajících oken na nejbližších objektech a v případě potřeby vyměnit, resp.
opatřit těsněním ještě před zahájením stavby. Toto opatření ochrání interiéry nejen před
hlukem, ale také před zvýšenou prašností.
Při výstavbě dále doporučujeme monitoring v celé trase RR.
Vliv variant MÚK Řeporyjská
Srovnáním výstupů variantního řešení MUK Řeporyjská s rondelem v dolní a horní poloze
je patrný malý rozdíl v rozsahu hlukových pásem. Křižovatka je až na pár rodinných domů
v jihovýchodní části umístěna v dostatečné vzdálenosti od hromadné obytné zástavby, tudíž
se hladiny hluku ve sledovaných bodech mění pouze v desetinách dB. Jelikož byla
upřesněna technická stránka realizace rondelu v horní poloze, kdy řešení prokázalo
nemožnost umístit v horní části rondelu PHS, doporučuji (oproti původní studii) realizovat Var
A – s rondelem v dolní poloze. Tento fakt potvrzují i závěry studie hodnocení zdravotních
rizik expozice hlukem od Ing. Potužníkové.

D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podkladem pro zpracování této kapitoly byla studie zpracovaná RNDr. Kesslem a RNDr.
Jägrem. Jejich zpráva je součástí příloh oznámení jako příloha B.10 a studie zpracovaná Ing.
Kukem, která je součástí příloh dokumentace jako příloha B.16.
Po provedených hodnocení lze konstatovat, že se při výstavbě a provozu se nevyskytne
problematika, kterou by nebylo možno detailně vyřešit v souladu s požadavky životního
prostředí. Z pohledu vlivů na povrchové vodní toky, kanalizační systémy a vodovody lze
považovat navržený záměr z hlediska vlivů na životní prostředí za přijatelný.
Vztah silnice k povodňovým stavům
V povodí Jinonického potoka je navrženo nahrazení stávajících málo kapacitních
zatrubnění vodotečí na kapacitu dle ČSN, tj. na Q100. Vlastní navrhované komunikace
průchod velkých vod, po navržených zkapacitnění, přeložkách a nádržích nebude negativně
ovlivňovat.
Radlický potok nemá dnes prakticky charakter vodoteče, ale dešťové kanalizace.
Nicméně je navrženo prověření jeho dostatečné kapacity a technického stavu, jehož
závěrem by mělo být rozhodnutí o případné potřebě rekonstrukce potoka v rámci Radlické
radiály, či jako vyvolaná investice.
Pokud budou drenážní vody z tunelu Radlice vedeny do dešťových kanalizací MO na
Zlíchově, není potřeba řešit žádnou další vazbu na povodňové stavy. Pokud by bylo nutno
řešit odváděný drenážních vod přímo do Vltavy, bylo by nutné navrhnout na výpusti
protipovodňová opatření proti velkým vodám ve Vltavě a celé řešení posoudit i z pohledu
protipovodňové ochrany Prahy.
Pro období výstavby bude nutno zpracovat povodňové plány.
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Vliv zimní údržby na koncentraci Cl- v recipientech
Vliv zimní údržby na koncentraci Cl- by se měl v průměru pohybovat v celoročních
bilancích okolo limitu pro II. Třídu kvality, za zimní období by neměl být překračován
koncentrační limit 1000 mg/l, tj. celkově by mělo být splněn požadavek přílohy č. 2 k nařízení
vlády č. 61/2003 Sb. bod 8. a bod 9. Z výsledků výpočtů v jednotlivých povodích je zřejmé,
že nemá smysl navrhovat zimní režim pro horní povodí (Statkový výhled) pro povodí RN N4
lze dopady zimní údržby zmírnit jen uvážlivým výběrem komunikací v povodí, které budou
soleny (solení Radlické radiály nelze v současné době vzhledem k charakteru a dopravnímu
významu komunikace nahradit jiným vhodným způsobem, který by zajistil požadovanou
rychlost odstranění sněhu a námrazy z vozovek).
Vliv navrhované komunikace na okolí bude z hlediska vod především kvalitativní.
Trasa v km 0,00 – 0,50 je vedena v zářezu s hloubkou do 2m. Pokud budou srážkové
vody z dálnice vedeny po povrchu, nebo zásakem nezmění se významným způsobem
odtokové poměry. Celkový popis a rozbor je v odstavci, který se zabývá situací v povodí
Dalejského potoka. V období průzkumu byla celá plocha, která náleží do dílčího povodí 1,
bez odtoku.
Kvantitativní ovlivnění povrchových a podzemních vod bude zanedbatelné a je reálné pouze
v tunelové části trasy.
Tunel Butovice v km 1,830 – 2,280 je zasypávaný s niveletou v nejhlubším bodu cca
11m pod terénem. Podle archivních podkladů bude většina trasy pod hladinou pozemních
vod. Podle hydraulických parametrů a maximálního možného snížení hladiny přibližně 10m
by dosah deprese neměl přesáhnout 50m Vzhledem k puklinové povaze propustnosti nelze
vyloučit, že po preferovaných cestách může deprese dosáhnout do podstatně větší
vzdálenosti. Pokud bude k zásypu tunelu využito původní výkopový materiál nebude pro
vegetaci na povrchu mít zásadní vliv, protože velmi malá propustnost zvětralinového pokryvu
a podložních hornin udrží dostatečné množství kapilární vody.
Tunel Jinonice 2,395 – 2,705 je zasypávaný s niveletou v hloubce 7 – 12 m pod
terénem. Podle archivních podkladů maximální snížení dosáhne přibližně 7 m a běžně 5 m.
Daných podmínkách je dosah deprese odhadnut na 20m. Platí však, stejně jako u tunelu
Butovice, že lokálně po preferovaných cestách oběhu podzemních vod může deprese
dosáhnout do podstatně větší vzdálenosti. Pokud bude k zásypu použit původní výkopový
materiál platí stejný závěr jako pro tunel Butovice.
Tunel Zlíchov v km 3,200 – 5,400 je s výjimkou portálových úseků ražený. v horní části u
portálu je nad hladinou podzemní vody. Hladina podzemní vody je podle morfologie povrchu
je přibližně 3 – 10m pod terénem. V hloubené části bude ovlivněna zejména po dobu
výstavby. Ražená část v horním úseku ovlivní hladiny podzemních vod, ale pouze
v minimálním rozsahu vzhledem k velmi malé propustnosti ordovických hornin. Výjimku
mohou tvořit části s velkým množstvím křemenců, které mají rychlejší puklinový oběh. Vliv
tunelu na přítokové úseky je závislý na tom, zda tunel bude zcela izolován a potom jeho vliv
na oběh podzemních vod v puklinách bude velmi malý, nebo bude mít drenážní účinek.
V případě, že tunel bude představovat drenáž dosah snížení hladin, bude vázán na lépe
propustné úseky skalního podloží s částečným dosahem do hladin podzemních vod
pokryvných útvarů. V nejhlubším úseku je 90m pod terénem. Přítoky podzemních vod budou
soustředěny pravděpodobně do krátkých úseků. V případě, že bude provedena izolace
tunelu, hladiny podzemních vod nebudou ovlivněny. V oblasti Děvína nebude vliv tunelu
patrný, protože hladina je hlouběji zapadlá vlivem drenážního účinku Dalejského potoka.
V dolní části trasy tunelu je směr proudění podzemních vod přibližně rovnoběžný se směrem
tunelu. Proto ovlivnění bude mít malý rozsah. V případě, že přítokové zóny do tunelu budou
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izolovány, nebude tunel ovlivňovat úroveň hladin podzemních vod. Pouze v oblasti dolního
portálu a části tunelu k portálu přiléhající patrně dojde k trvalému snížení hladin podzemních
vod.
V této části bude trasa tvořit drenáž podzemních vod, které odtékají generelně do
Vltavského údolí a do údolí Dalejského potoka. Vzhledem k výškové úrovni dna tunelu dojde
pouze k ochuzení skrytých příronů. V údolí Vltavy tento vliv nebude kvantifikovatelný,
protože podzemní vody jsou hydraulicky vázány k hladině vody v řece, v Dalejském údolí
bude tento vliv rovněž zanedbatelný, protože se dotkne pouze oblasti v okolí ústí potoka do
Vltavského údolí. Rozsah a místa příronů nelze ani předběžně odhadnout s ohledem na
skutečnosti uvedené v hydrogeologické charakteristice. Vliv na vegetační pokryv bude pouze
u hluboce kořenících stromů, protože úroveň hladiny se přibližuje úrovni v nivě Vltavy.
Ostatní vegetační pokryv patrně nebude zasažen.
V části trasy, která náleží do povodí přítoku Dalejského potoka nedojde k zásadní
změně odtokových poměrů v případě, že voda z komunikace bude odváděna povrchově a
dešťovou kanalizací do DUN a dále do příslušné vodoteče, nebo zásakem do okolí. Problém
bude případné znečištění. Předpokládáme, že splachy ropných látek budou zachyceny DUN,
ale rozpuštěné látky budou odtékat. V minimech, kdy celá horní část povodí, které náleží ke
komunikaci je bezodtoká, nebude mít odvedení vod z komunikace mimo povodí téměř žádný
vliv, s výjimkou přívalových dešťů.
Pro posouzení možného vlivu tunelu na podzemní vody v okolí tunelu je nutné oddělit
vodu v pokryvných útvarech od vody ve skalním podloží. Vody v pokryvných útvarech
představují obvykle zavěšený kolektor a vodu v kapilárních pórech, která má omezenou
pohyblivost. Vody skalního podloží jsou soustředěné v puklinách, které v částech tvořených
vápenci mohou být krasově rozšířené. Vztah mezi vodami obsaženými v pokryvných
útvarech vodou obíhající v puklinách skalního podloží je velmi komplikovaný. Podzemní vody
v pokryvných útvarech jsou dotovány přímo ze srážek a část z nich představuje dotaci do
puklinových vod skalního podloží. Z toho vyplývá, že ovlivnění velmi mělkého oběhu
podzemních vod v pokryvných útvarech podzemními stavbami je obtížně predikovatelné bez
podrobného hydrogeologického průzkumu.
Uvedený popis je odvozen z archivních podkladů. Pro skutečné poznání poměrů
doporučujeme provést průzkumnou štolu a současně pozorovat hladiny podzemních vod
v síti hydrogeologických vrtů.
Vliv variant MÚK Řeporyjská
Vedení trasy Radlické radiály ve variantách A (MÚK Řeporyjská – Radlická radiála v horní
poloze, křížení v úrovni terénu) a B (vedení Radlické radiály v dolní poloze s křížením nad
RR) jsou z hlediska velikosti a významnosti vlivu na povrchové a podzemní vody
rovnocenné.

D.1.5 Vlivy na půdu
Vliv na ZPF
Trasa Radlické radiály je vedena většinou po pozemcích nezemědělských. Z toho se orná
půda vyskytuje na cca 1,5 ha a cca 1 ha zemědělské půdy tvoří zahrady.
K záboru zemědělské půdy dochází v místě kruhového objezdu a od něj směrem na JV.
Další zábory zemědělské půdy budou při portálech raženého tunelu, jehož celá trasa vede
pod zemědělskou půdou.
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Orná půda a zahrady v místě kruhového objezdu (MUK Řeporyjská) a pod ním jsou
zastoupeny černozemí na spraši s kódem BPEJ 2.01.00 a třídou ochrany I. Ta se řadí
k nejkvalitnějším zemědělským půdám. V místě portálů raženého tunelu je zemědělská půda
zastoupena kambizemí modální na břidlicích s kódem BPEJ 2.26.41 a 2.26.14, která se řadí
k méně kvalitním zemědělským půdám s třídou ochrany IV a litozemí modální s kódem BPEJ
2.39.39, s třídou ochrany V.
V trase raženého tunelu se vyskytují zemědělské půdy s kódem 2.26.41 (třída ochrany
ZPF IV), 2.26.11 (III), 2.10.10 (II), 2.18.54 (V), 2.18.14 (IV) a 2.39.39 (V). Zde však k záboru
nedochází.
Dále je třeba počítat s dočasnými zábory zemědělské půdy pro manipulační pruhy a
zařízení staveniště. Na dočasných záborech bude po skončení stavby provedena technická
a biologická rekultivace a budou vráceny do ZPF.
V další fázi projektové dokumentace (DÚR, DSP) bude provedeno vynětí ze
zemědělského půdního fondu, dále bilance ekonomické újmy, zemin a ornice a následně
návrh biologické rekultivace.
Vliv na PUPFL
Pozemky určené pro plnění funkce lesa se v trase výstavby nenacházejí, pouze v místě
tunelu na lokalitě Dívčí hrady. Jedná se o porosty 626Ca2 a 626Cb4, zařazené v lesních
hospodářských osnovách pro Prahu, LHC 117801 s platností od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013.
Tyto lesní porosty nebudou stavbou tunelu dotčeny.
Z tohoto a údajů uvedených v C.2.7 eventuelně dotčené zeleně výstavbou Radlické
radiály vyplývá, že se v prostoru budoucí stavby nenachází žádná plošně ani sadovnicky
významná zeleň. Vhodným ozeleněním budoucí trasy silnice by se naopak mohl podíl zeleně
v těchto lokalitách výrazně zvýšit.
Vliv variant MÚK Řeporyjská
Vliv variantního provedení MÚK Řeporyjská z hlediska vlivu na ZPF, resp. PUPFL je
v kontextu celého záměru prakticky stejný. U varianty B si přeložka Řeporyjské do nové trasy
vyžádá nový zábor pozemků ZPF.

D.1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Jakékoliv stavební dílo je zásahem do geologických poměrů tím, že dochází k odtěžování
horninového prostředí v důsledku průchodu či vetknutí stavby do terénu. Dalším zásahem
může být střet stavby s registrovanými územími nerostných zdrojů. V daném případě není
stavba ve střetu s územím nerostných zdrojů. Je pouze možno upozornit na původní cihelnu,
kde by mohlo dojít ke kolizi při průchodu stavby v tomto území – nestabilní geologické
poměry.
Poddolovaná území
Na základě mapových podkladů nezasahuje záměr do poddolovaných území, nelze
vyloučit, že v oblasti bývalé cihelny by nedošlo k neplánovanému poddolování.
Geodynamické jevy
V zájmovém území nejsou registrovány žádné význačné svahové deformace.
Nevylučujeme, že při ražbě průzkumné štoly a následně tunelových trub nedojde ke
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svahovým deformacím. Je proto nutno v další fázi projektové přípravy se otázkou možných
sesuvů a dynamiky a vibrací zabývat.
Nerostné suroviny
Na základě rešerše České geologické služby – GEOFOND – Rešerše ložisek vyplývá, že
záměr nezasahuje do ložiskových území (dobývacích prostorů) ani chráněných ložiskových
území.
Paleontologické památky a významné geologické profily
Podle Jiřího Kříže z České geologické služby (dále jen ČGS) při hloubení Butovického a
Jinonického tunelu a při ražbě Radlického tunelu není možné hovořit před vlastními pracemi
o nebezpečí konfliktu s vrstvami obsahujícími paleontologické nálezy. Předpokládá se
provádět dokumentaci ve spolupráci ČGS, průběžně bude sledována litologie jednotlivých
paleozoických souvrství a jejich paleontologický obsah. V případě objevu poloh bohatších na
faunu, které nelze předem specifikovat, může proběhnout jejich záchranný paleontologický
průzkum s minimálním omezením výkopů nebo ražby průzkumné štoly nebo později
vlastního tunelu. Vzorem takovéto spolupráce s Českou geologickou službou může být
nedávná ražba průzkumné štoly tunelu Lahovská expresního silničního okruhu a pozdější
spolupráce se specialisty z Akademie věd ČR.
Jiří Kříž dále specifikoval doporučení postupu prací při hloubení a ražbě tunelů, která jsou
součástí kapitoly D.4.
Obdobný názor má i Mgr. Radovanem Chmelařem, Ph.D.: Oba hloubené úseky a ražené
portály nenaruší chráněné významné odkryvy (opěrný geologický profil) v motolském,
přídolském, kopaninském a pražském souvrství, kde je naleziště řady druhů fosilních
organismů (zkamenělin) od dob J. Barranda. Naopak umožní geologickou dokumentaci
dočasných odkryvů ve stavební jámě poblíž této klasické lokality. Tato odborná geologická
dokumentace v úzké spolupráci s Českou geologickou službou, popř. dalšími státními
vědeckými pracovišti, může upřesnit představu o místních geologických poměrech se
zaměřením na paleontologii a stratigrafii obdobně jako tomu bylo v minulosti např. po stavbě
zářezu železnice.
Vliv variant MÚK Řeporyjská
Vliv variantního provedení MÚK Řeporyjská z hlediska velikosti a významnosti vlivu na
horninové prostředí a přírodní zdroje je v kontextu celého záměru stejný, tj. nulový.

D.1.7 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Pro potřeby dokumentace byla Dr. Farkačem, CSc. a spol. zpracováno biologické
hodnocení záměru. Studie je součástí příloh oznámení jako příloha č. B.14.
Botanické hodnocení
Ve zkoumaném území se celkem vyskytuje 279 taxonů cévnatých rostlin. V žádném z
úseků nebyl zaznamenán výskyt taxonů chráněných vyhláškou č. 395/1992 Sb. Byly zjištěny
4 druhy hodnocené v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky
(PROCHÁZKA 2001) v různém stupni ohrožení. Tyto jsou uvedeny jednak v kompletním
seznamu taxonů, jednak na samostatném místě, kde je také komentován jejich výskyt.
Vegetace má v naprosté většině posuzované trasy ruderální charakter, ať už se jedná o
sekané či volně rostoucí ruderalizované trávníky, vegetaci sešlapávaných ploch (včetně
chodníků) či křoviny a akátiny. Určitou výjimku představují místa výsadeb dřevin a
maloplošné výsevy kulturních travin a pícnin, ale i do nich pronikají četné antropofyty.
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Majoritní zastoupení mají společenstva svazů Sisymbrion officinalis, Dauco-Melilotion,
Arction lappae a Polygonion avicularis. Větší část křovin náleží k řídce větveným nitrofilním
křovinám (cf. SÁDLO 1999: 264-266), místy jsou maloplošně vyvinuty křoviny blízké svazu
Prunion spinosae a akátiny z řádu Chelidonio-Robinietalia.
Druhová diverzita se lokálně liší podle typu, stáří a stupně ovlivnění biotopů. Mezi druhově
nejchudší patří starší sukcesní stadia sušších ploch, kde zpravidla tvoří dominantu jedna či
několik málo druhů travin s chudým bylinným doprovodem. Naopak k druhově nejpestřejším
patří raná sukcesní stadia těchto trávníků, skládky zemin a stavebního odpadu (úsek č. 4).
Zde se vyskytuje mj. několik mírněustupujících, v prostoru Velké Prahy však dosud častých
ruderálních druhů. Obecně lze flóru a vegetaci zkoumaného území charakterizovat jako
celkově odpovídající současné apofytizaci Prahy.
Fytocenologické snímky jsou uvedeny v kapitole 7 a vyznačeny i ve schematické mapě v
kapitole 9 (část 1: fytocenologické snímky č. 1 – 7; část 2: fytocenologické snímky č. 8 – 11;
část 3: fytocenologické snímky č. 12 – 16; část 4: fytocenologické snímky 17 – 20; část 6:
fytocenologické snímky č. 21 – 24)).
Soupis význačnějších druhů
Při terénních pracích byly zaznamenány 4 druhy cévnatých rostlin, které jsou evidovány
v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky (PROCHÁZKA 2001)
v různém stupni ohrožení. Jedná se o 2 taxony hodnocené jako ohrožené (kategorie C3,
Agrimonia procera a Hyoscyamus niger) a o 2 vzácnější taxony, jimž by podle citované práce
měla být věnována další pozornost (kategorie C4a, Festuca pallens a Pyrus pyraster).
Agrimonia procera [C3] – druh s výraznou vazbou na antropogenní stanoviště, příp.
lesní lemy a paseky s rozšířením v jižní části ČR. V Praze se vyskytuje na různých, zpravidla
ruderálních stanovištích, vždy však v málopočetných populacích. V prostoru lemu akátiny při
křižovatce ulic Radlická a Butovická byla nalezena 1 rostlina. Doklad nadzemní části je
uložen v soukromém herbáři autora této části zprávy. Opatření na záchranu není vzhledem
k výskytu taxonu na více místech v podobných biotopech v Praze nutné.
Hyoscyamus niger [C3] – ustupující druh roztroušeně rostoucí v teplých oblastech státu,
vázaný na rumiště, okraje cest a polí. Zdejší nález pochází z vysoké skládky stavebního
odpadu, která sama má dočasný charakter – není možno zde tedy zasáhnout ve prospěch
nalezené populace. Zdejší populace je malá (pouze několik rostlin), souvisí to jistě se
sukcesním stářím výsypky. Na starších místech obdobného charakteru v okolí lze očekávat
výskyt blínu černého. V Praze tento druh roste na příhodných místech, zpravidla ne masově.
Doklad je uložen v soukromém herbáři autora této části zprávy.
Festuca pallens [C4a] – výskyt kostřavy sivé v trávníku při ul. Radlická na více místech
není překvapivý, odpovídá charakteru půdy (kamenitý). Tento druh se vyskytuje na
příhodných místech v okolí. Ochranářský statut tohoto taxonu souvisí s výskytem na
reliktních skalních výchozech, druh se ale běžně vyskytuje v kamenitých nízkostébelných
trávnících v teplejších oblastech ČR. Zásah ve prospěch tohoto druhu v prostoru uvažované
stavby není relevantní.
Pyrus pyraster [C4a] – druh křovin teplých stanovišť, který je v Praze vázán na skalnaté
svahy a jiné příhodné biotopy. V prostoru mezi ulicemi Tichnova a Řeporyjská zaznamenán
1 mladší exemplář v křovině. Podobně jako zplaňující příbuzný kulturní druh Pyrus
communis obsazuje i stanoviště tohoto typu.
Hodnocení fauny střevlíkovitých
Na území bylo zjištěno 17 druhů, z nichž všechny patří mezi druhy eurytopní resp.
expanzivní (HŮRKA A KOL. 1996). Přítomnost tohoto spektra druhů je běžná na obdobných
biotopech v okolí Prahy a nenaznačuje žádnou výjimečnost přírodního prostředí.
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Hodnocení fauny motýlů
Zhodnocení přírodovědecké kvality a zachovalosti jednotlivých úseků plánované stavby
na základě analýzy druhového složení motýlí fauny:
1. úsek: Celkový počet druhů 258
Indikátor 1. stupně0 (0 %)
Indikátor 2. stupně1 (0,39 %)
Indikátor 3. stupně46 (17,83 %)
Indikátor 4. stupně211 (81,78 %)
Zastoupení indikátorů 1. a 2. stupně je velmi nízké, vypovídá o nespecifičnosti a
narušenosti stanovištních podmínek. Jediným druhem majícím vazbu ke kvalitním biotopům
a současně druhem stenotopním je Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843), druh vyvíjející
se na štírovníku růžkatém i na člověkem narušených a poloruderálních biotopech, avšak
současně na lokalitách s určitým ekologickým potenciálem. Lze předpokládat, že
poloruderální biotopy se stepním charakterem, které jsou přítomny na tomto úseku, by se za
předpokladu nerušeného vývoje vyvinuly v poměrně kvalitní keřnatou step s dosti bohatým
oživením hmyzem a poměrněkvalitní vegetací. Zastoupení indikátorů 4. stupně odpovídá
zastoupení ostatních druhůostatních indikačních stupňů, je vysoké a vypovídá o silném
narušení biotopu lidskou činností.
2. úsek: Celkový počet druhů 126
Indikátor 1. stupně0 (0 %)
Indikátor 2. stupně1 (0,79 %)
Indikátor 3. stupně14 (11,11 %)
Indikátor 4. stupně111 (88,10 %)
Druhové spektrum na tomto úseku vypovídá o nepůvodním charakteru a silném narušení
lidskou činností. Zastoupení indikátorů 1. a 2. stupně je nepatrné, zastoupení indikátorů 3.
stupně je silně pod úrovní hraničních 20 %, které je rozhodující pro celkovou kondici
společenstva. Jediným stenotopním druhem je opět Trifurcula subnitidella (Duponchel,
1843), její přítomnost i na této dílčí lokalitě lze vysvětlit určitou mírou ekologické plasticity
druhu, která mu dovoluje osidlovat i biotopy s určitou mírou antropogenního ovlivnění, ale
současně s nemalou mírou ekologického potenciálu, jinými slovy schopnosti vyvíjet se za
předpokladu nerušeného vývoje v poměrně kvalitní biotopy. Zastoupení indikátorů 4. stupně
je velmi vysoké, napovídá na silné narušení a ruderalizaci stanoviště.
3. úsek: Celkový počet druhů132
Indikátor 1. stupně0 (0 %)
Indikátor 2. stupně0 (0 %)
Indikátor 3. stupně25 (18,94 %)
Indikátor 4. stupně107 (81,06 %)
Na tomto úseku nejsou přítomny žádné indikátory 1. a 2. stupně. Indikátory 3. stupně se
současně blíží hraničním 20 %, což je známkou poměrně vyvážených stanovištních poměrů
za současné absence specifických biotopů. Zastoupení pouze indikátorů 3. a 4. stupně
odpovídá městskému prostředí či intenzivně zkulturnělé krajině. Jde výhradně o stanoviště
vytvořená uměle člověkem a jeho činností trvale a intenzivně ovlivňovaná.
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4. úsek: Celkový počet druhů 151
Indikátor 1. stupně0 (0 %)
Indikátor 2. stupně1 (0,66 %)
Indikátor 3. stupně19 (12,58 %)
Indikátor 4. stupně131 (86,75 %)
Z indikátorů vyšších stupňů, čili druhů stenotopních, je zastoupen opět jen druh Trifurcula
subnitidella (Duponchel, 1843), který je v širším okolí zřejmě běžněpřítomný na vhodných
biotopech – stepních a poloruderálních stepních biotopech s otevřeným vegetačním krytem
se zastoupením živné rostliny – štírovníku růžkatého. Poměrné zastoupení indikátorů 3. a 4.
stupně napovídá na této dílčí lokalitě na silné narušení stanovišť lidskou činností a na
ruderalizaci.
6. úsek: Celkový počet druhů 45
Indikátor 1. stupně0 (0 %)
Indikátor 2. stupně0 (0 %)
Indikátor 3. stupně2 (4,44 %)
Indikátor 4. stupně43 (95,56 %)
Úsek je extrémně druhově chudý, což odpovídá charakteru zeleně, která sestává
z náletové dřevinné vegetace a fragmentů ruderální bylinné vegetace. Výrazné zastoupení
indikátorů 4. stupně odpovídá prostředí silně ovlivněnému rušivou lidskou činností.
Hodnocení ornitofauny
1. úsek – zjištěna přítomnost celkem 11 druhů ptáků. Chybí zde starší dřeviny, převažují
nižší a „roztroušené“ a vesměs náletové porosty. Proto se např. z pěnic vyskytují pouze
pěnice hnědokřídlá a pěnice pokřovní. Zjištěné druhy sýkor budou zřejmě hnízdit někde
v blízké zástavbě.
2. úsek – zjištěna přítomnost celkem 13 druhů; nenachází se zde žádný cenný biotop.
3. úsek – zjištěna přítomnost celkem 13 druhů ptáků. S výjimkou rorýse obecného (ohrožený
druh) jde pouze o běžné druhy. Na daném území se nenachází žádný unikátní biotop, pouze
běžná městská zeleň podél komunikace. Některé kratší úseky neposkytují ptákům ani žádné
hnízdní příležitosti.
4. úsek – v současné době je tvořen z převážné části staveništěm, skládkou stavební drtě
(atp.), cementárnou a parkovištěm. V přilehlém okolí (svahové travnaté porosty prostoupené
keři a stromy, zeleň podél železniční tratě na severu) bylo zjištěno celkem 15 druhů.
Uvedená vlaštovka obecná (ohrožený druh) byla zjištěna při lovu potravy nad skládkou na
rozhraní travnaté plochy a pole. Na stejné lokalitě byl zjištěn skřivan polní. Hnízdí zřejmě na
poli, nikoliv na sledované ploše. Jeho zařazení je tedy pouze „hraniční“.
6. úsek – zjištěno celkem 9 běžných druhů ptáků.
Celkově lze konstatovat, že ornitofauna nebude realizací Radlické radiály dotčena.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy budou celkově velmi omezené. Silniční těleso Radlické
radiály sleduje především ruderální plochy, stávající existující silniční tělesa a nejcennější
část podchází hluboko v raženém tunelu.
V sledovaném území a jeho nejbližším okolí bylo zjištěno 279 druhů cévnatých rostlin
Pudis a.s.
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(přehled zjištěných druhů viz. kapitola 4.1.), z nichž čtyři druhy jsou uvedeny v Červeném
seznamu cévnatých rostlin České republiky (PROCHÁZKA 2001) – 2 taxony jsou hodnocené
jako ohrožené (kategorie C3, Agrimonia procera a Hyoscyamus niger) a o 2 vzácnější
taxony, jimž by podle citované práce měla být věnována další pozornost (kategorie C4a,
Festuca pallens a Pyrus pyraster) (hodnocení viz výše). Spektrum vyskytujících se druhů
cévnatých rostlin však obsahuje především druhy obecně rozšířené a diagnosticky
nevýznamné (srovnej PROCHÁZKA 2001). Šíření některých z nich (např. druhy ruderální
apod.) je umožněno díky činnosti člověka a je tedy nutné s touto skutečností počítat.
Vliv na mimolesní zeleň je jen v nejnutnější míře, ale vzhledem k zastoupeným druhům
dřevin a jejich výskytu v širším okolí je přijatelný.
Z indikačně významné broučí čeledi střevlíkovitých (Carabidae) bylo zjištěno 17 druhů,
z nichž všechny patří mezi druhy eurytopní resp. expanzivní (HŮRKA A KOL. 1996); jeden
z nich, prskavec menší (Brachinus explodens) je chráněný zákonem.
Vliv zamýšlené stavby na faunu bezobratlých živočichů bude velmi omezený, protože
populace zjištěných druhů nejsou vázány jen na plochu vlastního silničního tělesa radiály.
Navíc jejich populační početnost je natolik obrovská, že při zemních pracích ani následně při
případných střetech poletujících či migrujících jedinců s projíždějícími automobily neovlivní
jejich populace. Většina druhů patří také k druhům všeobecně rozšířeným, jejichž populace
jsou velmi početné. Populace těchto druhů nebudou ohroženy, protože jejich populace jsou
flexibilní a jedinci mohou změnit svá stanoviště. Po revitalizaci nejbližšího okolí silničního
tělesa a obnově bylinného vegetačního krytu na některých místech se většina vrátí zpět.
Vliv na obratlovce bude zanedbatelný.
Závěr


Na území stavby Radlické radiály nebyl zjištěn žádný zvláště chráněných druh rostliny.
Dva druhy, Agrimonia procera (řepík vonný) a Hyoscyamus niger (blín černý), jsou
hodnoceny jako druhy ohrožené – kategorie C3 a dva druhy, Festuca pallens (kostřava
sivá) a Pyrus pyraster (hrušeň polnička), zasluhují další pozornost – kategorie C4a
(PROCHÁZKA 2001). Podrobné hodnocení těchto druhů viz. kapitola 4.8. Není nutné
přijímat žádná opatření.



Na území stavby Radlické radiály bylo zjištěno 7 zvláště chráněných druhů živočichů.
Ačkoliv tyto druhy nemají výhradní či omezený vztah k předmětnému území (kapitola
4.3.), je nezbytné v rámci předběžné opatrnosti požádat na tyto druhy o výjimky ze
zákona (OŽP MHMP), tedy pro druhy ohrožené: prskavec menší (Brachinus explodens),
čmelák (Bombus sp.), mravenec (Formica sp.) a ropucha obecná (Bufo bufo). Protože
rorýs obecný (Apus apus) a vlaštovka obecná (Hirundo rustica) nemají k území stavby
žádný vztah, není proto potřeba pro tyto dva druhy žádných opatření. Populace indikačně
významného druhu motýla Trifurcula subnitidella (indikátor II. stupně), vyvíjející ho se na
štírovníku růžkatém a který se vyskytuje hojně i v širším okolí, nebudou realizací stavby
dotčeny.



Zachování plánovaných prostorových parametrů je bezpodmínečné. Bezpodmínečná je i
dosadba autochtonních druhů dřevin v bezprostředním okolí stavby a místech křížení
lokálního biokoridoru nefunkčního L4/242.

Vliv RR z hlediska velikost a významnost vlivů na porosty dřevin, faunu a floru je v rámci
celé trasy zanedbatelný, kompenzace u nečetných likvidovaných (vesměs náletových) dřevin
plánovány v odpovídající struktuře, vliv na flóru i faunu nevýznamný, nedojde k žádné přímé
likvidaci cenných biotopů či lokalit zvláště chráněných druhů, protože trasa vede převážně po
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již zbudovaných komunikacích, případně v deteriorizovaných stavebních prolukách, nebo je
ražená hluboko pod zemí.
Pro vliv RR z hlediska velikost a významnost vlivů na stavbou dotčené ekosystémy je
prakticky totožné (viz výše). Trasa po stávajících komunikacích či ve stavebních
(deteriorizovaných) prolukách neovlivní žádný ekosystém, v části stavebních navážek
dokonce umožní zpřírodnění ploch následnými revitalizačními opatřeními, v místě raženého
tunelu bez kontaktu s povrchem bude vliv nulový.
Vliv variant MÚK Řeporyjská
Vedení trasy Radlické radiály ve variantách A (MÚK Řeporyjská – Radlická radiála v horní
poloze, křížení v úrovni terénu) a B (vedení Radlické radiály v dolní poloze s křížením nad
RR) jsou z hlediska velikosti a významnosti vlivu na přírodní aspekt rovnocenné.
Z hlediska převedení nefunkčního biokoridoru L 4/242 přes ulici Řeporyjskou je
optimálnější varianta B, jelikož silnice zde bude vedena na náspu a je tak možné realizovat
podchod pro migrující živočichy. Varianta A nabízí křížení s biokoridorem v úrovni, kdy kolize
s migrujícími živočichy bude více pravděpodobná.

D.1.8 Vlivy na krajinu
Pro potřeby dokumentace byla Ing. arch. Vorlem a spol. zpracováno hodnocení vlivu
stavby na krajinný ráz. Toto hodnocení bylo na základě připomínek k dokumentaci doplněno
další studií. Obě studie jsou součástí příloh dokumentace jako příloha B.11.A a B.11.B.
Popis navrhované stavby (NS) s ohledem na předpokládané vlivy navrženého
řešení na krajinný ráz v jednotlivých „dotčených krajinných prostorech“ DoKP
DoKP „A1“Nové Butovice (cca km 0.000 - 0.900)
(úsek mezi MÚK s Bucharovou a přemostěním Radlické radiály v pokračování ulice
Schwarzenberské)
Popis: Radlická radiála se v prostoru dnešní MÚK s Bucharovou napojuje na Rozvadovskou
spojku a pokračuje v mělkém zářezu (cca 2m) k jihovýchodu. V prostoru před křížením se
Schwarzenberskou se dostává na povrch (Schwarzenberská je vedena po mostě).
Předpokládané vlivy: Radlická radiály v tomto úseku logicky dokončí započatou urbánní
strukturu okraje JZM. Její vliv na krajinný ráz bude přijatelný.
DoKP „A2“ Jinonický zámeček - areál ZPA (cca km 0.900 - 1.840)
(úsek od přemostění Radlické radiály v pokračování ulice Schwarzenberské po západní
portál tunelu Butovice)
Popis: V tomto DoKP jsou navrženy dvě varianty řešení – varianta A ve které je RR vedena
nad okružní křižovatkou a varianta B, ve které je RR vedena v zářezu pod okružní
křižovatkou. Ve variantě A stoupá RR od mimoúrovňového křížení s ulicí
Schwarzenberskou na náspech nad okružní křižovatku s Řeporyjskou, kterou překonává
mostem. Odtud RR plynule klesá k jihovýchodu až k západnímu portálu tunelu Butovice,
přičemž se dostává do trasy dnešní Radlické. Urbanistické řešení ukazuje, že přechod
pěších přes rotační křižovatku lze řešit s využitím terénních rozdílů jako elegantní řešení
parkově upraveného prostoru uvnitř křižovatky. Délka mostu RR je dojmově zkrácena
vytvořením umělého pahorku se zelení uvnitř okružní křižovatky. Toto řešení – pokud by
bylo uskutečnitelné – by přispělo i k dojmovému zkrácení celého viditelného úseku radiály
a ke zmenšení měřítka stavby. Důležitá je možnost příjemného komunikačního propojení
prostoru Jinonic a Nových Bučovic, tedy urbanistická kvalita prostorového spojení.
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Ve variantě B je okružní křižovatka vyvýšena nad terén, přičemž hlavní trasa RR leží
v mírném zářezu, resp. na terénu. Nad terén se zvedají rampy, které vizuálně zakrývají
hlavní trasu RR. Rampy se více než u Var. A přibližují k prostoru Jinonického zámečku.
Průchod pro pěší je možný vystoupáním na úroveň okružní křižovatky, jak ukazuje
urbanistické řešení. Urbanistické řešení ukazuje, že prostupnost křižovatky pro pěší je
podstatně komplikovanější než u Var. A a prostorové kvality propojení Jinonic a Nových
Bučovic jsou tudíž méně příznivé.
Předpokládané vlivy: Vyvýšení MÚK Nové Butovice bude představovat v území výrazný nový
technický prvek a to v obou variantách. Následné klesání k portálu tunelu bude zapojeno
do nové zástavby. Portál tunelu bude zahlouben a v úzkém koridoru vymezeném
zástavbou se bude vizuálně projevovat pouze omezeně.
Rozdílné bude působení varianty A a varianty B MÚK. Pozvolné vystoupání nivelety ve
Var. A (zvýšené o protihlukové stěny) nad okružní křižovatku vytvoří v území výrazný
souvislý předěl zdůrazňující probíhající koridor radiály a posilující tak účinek velkého
měřítka stavby. Urbanistické řešení ukazuje, že úpravou vnitřního prostoru okružní
křižovatky je možno tento dojem změnit a opticky plynulou trasu přerušit. Ukazuje rovněž,
že velká část koridoru trasy bude sevřena mezi zeleň u Jinonického zámečku a mezi
zástavbu centra Nové Butovice. Var. B sice dojmově přerušuje koridor radiály, ale vytváří
ve spojovacím prostoru mezi Jinonicemi a Novými Butovicemi poměrně složitou hmotu
vyzdvižené okružní křižovatky s rampami, přičemž tyto hmoty, rampy s opěrnými zdmi se
o něco více přibližují k cennému prostoru historického jádra Jinonic.
Důležitým aspektem, který vyplývá z urbanistického řešení (Zavadil, Oberstein
07/2008), je pojetí prostoru křižovatky jako komunikačního spojení pro pěší a zároveň
jako spojovacího prostoru mezi Jinonicemi a Novými Butovicemi. Z návrhu vyplývá, že
Var. A poskytuje lepší podmínky pro příznivější ztvárnění prostoru pěšího propojení a
parkových úprav. Jedná se zdánlivě okrajově o záležitost krajinného rázu ve smyslu zák.
č. 114/1992 Sb., ale pro kvalitu prostředí a tím i pro kulturní charakteristiku (dle §12
zákona) je tento aspekt nutno vzít rovněž v úvahu.
Nepříznivý vliv, který může zvýšit míru vlivů na krajinný ráz, může představovat použití
neprůhledných protihlukových stěn. Je nutno řešení směřovat k odlehčenému řešení.
DoKP „A3“ – Butovice (cca km 2.170 - 2.400)
(úsek od východního portálu tunelu Butovice po západní portál tunelu Jinonice)
Popis: Úsek mezi východním portálem tunelu Butovice a západním portálem tunelu Jinonice
je veden v hlubokém (cca 6,5-7m) zářezu v trase dnešní komunikace Radlické.
Předpokládané vlivy: Vzhledem k tomu, že Radlická je dnes oddělena od obytných souborů
Polívkova, U Kříže protihlukovým valem, budou její vlivy charakter krajiny zcela minimální
a komunikace se nebude promítat do prostorové struktury Starých Butovic.
DoKP „B1“ Jinonice (cca km 2.700 - 3.300)
(úsek od východního portálu tunelu Jinonice po západní portál tunelu Radlice)
Popis: Zhruba polovina délky radiály mezi východním portálem tunelu Butovice a západním
portálem tunelu Radlice je veden a v hlubokém zářezu (až 9 m). MÚK 1/2 Jinonice je
tvořena rampami stoupajícími k dnešní niveletě Radlické. Před MÚK 2/2 Jinonice se
dostává na rostlý terén a dále klesá k východu k portálu tunelu. Díky svažitému terénu je
MÚK zahloubena a podjezdem podchází nejenom radiálu, ale také existující nádraží
Jinonice.
Východně od portálu tunelu Radlice je nad tunelem umístěn výdechový objekt o výšce
15 m. Jedná se o výškový objekt bodového charakteru, který se však dostává do
prostorové souvislosti s portálem tunelu a se zástavbou předpokládané urbanizace
mírných severních svahů Dívčích hradů. Vzhledem k bodovému charakteru stavby (na
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rozdíl od liniové stavby motorové komunikace) bude v dalším hodnocení tomuto objektu
věnována zvláštní pozornost.
Předpokládané vlivy: Vzhledem k zahloubení velké části radiály bude její viditelnost v rámci
DoKP (např. z protějších svahů Malvazinek) minimální.
Výdechový objekt nebude vidět z hlavní komunikační osy Radlické, ale bude zřetelně
viditelný z lokality U kříže, z některých objektů na východním svahu Vidoule a z
Malvazinek (nikoliv však z frekventovaných veřejných prostorů). V pohledech přes
Radlické údolí se bude promítat na pozadí svahů Dívčích hradů.
DoKP „C1“ Zlíchov (cca km 5.400 a dále)
(prostor předpolí východního portálu tunelu Radlice )
Popis: Radlická radiála se dostává do prostoru DoKP C1 několika rameny mimoúrovňové
křižovatky, přičemž dvě z nich se tunelově napojují do prostoru Zlíchovského tunelu,
pravé odbočení z Dobříšské se zanořuje do terénu pod ulicí Křížovou a levé odbočení
z tunelu na Dobříšskou je jedinou stavbou, která bude viditelná v komunikačním koridoru
Strakonické, Dobříšské, Křížové a železniční trati ČD Praha - Plzeň.
Předpokládané vlivy: Rampa ústí z tunelu pod ulicí Křížovou a klesá na ulici Dobříšskou,
která se v těchto místech zahlubuje k severnímu portálu Zlíchovského tunelu. Mezi ulicí
Křížovou a Nový Zlíchov je zástavba v zahradách a dále stoupá svah k železniční trati.
Převýšení mezi portálem tunelu, resp. niveletou rampy v ústí tunelu a železniční trati
způsobí, že ve všech relevantních pohledech z levého břehu Vltavy (z podhledu) se
rampa nebude promítat na pozadí PP Ctirad, což by mohlo být považováno za snížení
významu přírodní hodnoty v krajinné scéně.
Za relevantní místa je považován břeh Vltavy u loděnice a u čerpací stanice Shell,
západně od Strakonické pak prostory zastávek autobusů na křižovatce Nádražní. Pohledy
z levého břehu – z komunikačního prostoru – však většinou nelze považovat za
frekventovaná místa pohledů (za referenční body vlivu na krajinnou scénu), protože se
nejedná o místa častého pobytu pěších návštěvníků, o frekventované městské prostory
ani o pěší či turistické trasy.
V pohledech z pravého břehu, kde se nacházejí významné referenční body z Podolského nábřeží (nejnižší možný bod pozorování) se rampa nemůže promítnout nad
Křížovou ulici, z vyšších horizontů (terénní hrana nad Branickou skálou nebo z Kavčích
hor se bude promítat do spleti komunikačních koridorů. Je možno předpokládat, že rampa
se v pohledech z pravého břehu vždy promítá do existujících technických prvků vizuální
scény.
V pohledu ze severu z Dobříšské ulice a z křížení Dobříšské s Radlickou
(frekventované místo pěšího pohybu do prostoru Smíchovského nádraží) je (s obtížemi)
viditelný zlíchovský kostelík Sv. Filipa a Jakuba s hřbitůvkem, který (ač leží mi PDoKP)
představuje drobnou kulturní dominantu segmentu městské krajiny. Je možno
předpokládat, že navržená rampa se určitým způsobem (aniž by zakryla siluetu kostelíka)
promítne do této scenérie, i když rampa nebude představovat vedle portálu tunelu a
výrazného koridoru Dobříšské a souběžných železničních tratí odlišný, tvarem nebo
měřítkem se vymykající prvek vizuální scenérie.
Vliv navrhované stavby na identifikované znaky a hodnoty
Vliv navrhované stavby BR na identifikované znaky KR je proveden formou
standardizovaného tabulkového vyhodnocení (indikátory jednoznačně pozitivního významu)
pro každý z dotčených krajinných prostorů (DoKP) zvlášť. Hodnotící tabulky jsou součástí
Příloh B.11.A a B.11.B.
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DoKP „A1“Nové Butovice (cca km 0.000 - 0.900)
Navrhovaná stavba (NS), umístěná v sevřeném koridoru ohraničeném zástavbou a
protihlukovým valem a navazující na existující MÚK Bucharova, se nedotýká ani fyzicky
bezprostředně neovlivňuje žádné maloplošné zvláště chráněné území ani VKP. Nedostává
se do kontaktu s památkově chráněnými objekty ani s kulturními dominantami, které nejsou v
DoKP přítomny. Vzhledem k absenci významnějších hodnot přiléhající zástavby je vliv NS
bezkonfliktní. Tabulka ukazuje, že z běžných indikátorů označujících přítomnost pozitivních
znaků a hodnot KR zde nejsou žádné přítomny. NS proto nenarušuje estetickou hodnotu a
harmonické vztahy krajinné scény.
DoKP „A2“ Jinonický zámeček - areál ZPA (cca km 0.900 - 1.840)
Porovnání variantního řešení MÚK Řeporyjská
V DoKP jsou přítomny pozitivní znaky kulturní a historické charakteristiky, tkvící
v zástavbě dochovaného historického středu obce Jinonice. Tyto hodnoty budou slabě až
středně silně ovlivněny stavbou MÚK Nové Butovice viditelnou v plochém terénu. Rozdíl
mezi variantou A a B řešení křižovatky se v rozdílnosti míry vlivu na znaky jednotlivých
charakteristik projevuje málo. Vliv na kulturní a historické hodnoty (vlivy na přírodní
charakteristiku jsou zde nepodstatné) území lze odvodit z urbanistického řešení a projevují
se především vztahem k prostoru historického jádra Jinonic a zámečku a možnostmi
ztvárnění komunikačního prostoru a pěších propojení mezi prostorem Jinonic a Nových
Butovic. Z tohoto srovnání vychází pozitivněji Var. A.
Různě se projevující měřítko stavby (výraznější velké měřítko u Var. A zdůrazněné
dlouhým přímým viditelným úsekem radiály oproti Var B, kde vyzdvižený rondel s rampami
na (ozeleněných) náspech dojmově přerušuje přímou linii komunikace a zmenšuje tak její
měřítko) je důležité pro percepci vlastností prostoru, v zásadě však nemá vliv na harmonické
měřítko (kriterium dle §12), protože harmonické měřítko se v daném prostoru nevyskytuje.
Historické hodnoty se projevují i v estetických hodnotách a harmonickém měřítku prostoru,
kde budou různými variantami MÚK dotčeny rozdílnou měrou.
DoKP „A3“ – Butovice (cca km 2.170 - 2.400)
I když se jedná prakticky o jediný prostor, působící dnes příznivě z hlediska přítomnosti
historické struktury obce Butovice, uplatnění její siluety na okraji přírodního celku Dalejského
potoka a z hlediska harmonie úměrné zástavby, nejsou zde vlivy NS žádné a to jejímu díky
jejímu značnému zahloubení.
DoKP „B1“ Jinonice (cca km 2.700 - 3.300)
Krajinný prostor se nevyznačuje významnějšími znaky a hodnotami krajinného rázu.
Částečně zahloubená komunikace nezasahuje do prvků prostorové struktury a bude logicky
doplňovat urbanizovaný charakter městské krajiny. Výdechový objekt o výšce 15m bude
v určitých pohledech viditelný nad terénními horizonty (pohled od Kříže) a v jiných
(z Malvazinek) na pozadí svahu Dívčích hradů. I když se nebude jednat o snížení cennějších
hodnot krajinného rázu, je tento zásah do jednotlivých indikátorů hodnocen jako slabý až
středně silný.
DoKP „C1“ Zlíchov (cca km 5.400 a dále)
Rampa vyústění Radlické radiály na Dobříšskou se vizuálně projevuje prakticky vždy
pouze v souvislosti s technickými a dopravními stavbami a zástavbou bez výraznějších
architektonických hodnot a je zaznamenatelná převážně ve scenériích bez estetických
hodnot a bez zřetelné harmonie měřítka a prostorových vztahů. Nejinak je tomu u průmětu
rampy v pohledu ze severu do siluety svahu s dominantou kostela Sv. Filipa a Jakuba na
Zlíchově. Vzhledem k celkovému urbanizovanému charakteru PDoKP je tento vliv hodnocen
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jako žádný až slabý. Význam kulturní dominanty se v tabulkách objevuje několikrát –
v různých skupinách kritérií.
V celkových panoramatech rampa nesnižuje význam přírodních a přírodě blízkých partií
svahů a terénní hrany Dívčích hradů, protože představuje pouze další (a nikoli nejvýraznější)
z mnohočetných prvků dopravního koridoru ulic Strakonické, Nádražní, Na Zlíchově, Křížové,
Dobříšské a Nový Zlíchov a dvou tratí ČD. Vyústění radiály do údolí Vltavy je proto možno
z hlediska vlivu na krajinný ráz považovat za takový zásah, který minimálně ovlivní přítomné
pozitivní znaky a hodnoty krajinného rázu. Výdechový objekt bude obtížně identifikovatelným
a krajinný ráz neovlivňujícím prvkem na vizuálním horizontu.
Krajina řešeného území se nevyznačuje soustředěnými hodnotami krajinného rázu ani
četnými hodnotami jedinečnými (jedinou jedinečnou hodnotu je PP Ctirad, která nebude NS
dotčena). Byly identifikovány slabé a středně silné zásahy, týkající se dvou míst trasy - vlivu
na urbanistický soubor Jinonického zámečku a historického jádra obce Jinonice a vliv
výdechového objektu na panorama Dívčích hradů (vliv na vizuální horizonty). Tyto znaky
nepředstavují hodnoty jedinečné v rámci regionu nebo státu.
Závěr
Výstavba navrhované stavby Radlické radiály (RR) přinese nesporně změny oproti
dnešnímu stavu. Trasa však vede v hustě zastavěném území a je vedena v tunelových
úsecích. Stavba je již dlouhodobě zakotvena v územním plánu a tak je urbanistická struktura
na její vlivy zjevně připravena. NS přinese další vlivy na přestavbu a nové využití území
neboť pravděpodobně uspíší výstavbu v přiléhajících plochách.
RR nebude nepříznivě zasahovat do cenných přírodních a přírodě blízkých lokalit, protože
takové lokality nejsou v PDoKP A2 přítomny. Cenná poloha PP Ctirad sice situačně leží
v blízkosti vyústění radiály do údolí Vltavy a souvisí s PDoKP C1, ale vizuálně je
od dopravních staveb podél Strakonické a Zlíchovského tunelu oddělena a nemůže být
navrhovanou rampou vyústění Radlické radiály ovlivněna.
Analýzy ukázaly, že z hlediska vlivu na znaky kulturní a historické charakteristiky,
zejména na kulturní dominanty navrhovaná stavba RR nebude mít výrazně negativní vlivy.
Je to tím, že stavba je navržena v tunelových úsecích a v hlubokých zářezech.
Nové podklady a navržené urbanistické řešení variant MÚK Řeporyjská přinesly
prostorově a provozně přijatelnější řešení varianty A, které vytváří předpoklady pro vznik
vhodnějšího pěšího, resp. dopravního propojení Jinonic (a veškeré zástavby severně od
radiály) a městského centra v nových Butovicích (řešení arch. Zavadila a Doc. Obersteina,
07/2008). Tím by mohl vzniknout příznivější výraz (ráz) prostoru, i když nepříznivý vliv na
znaky kulturní a historické charakteristiky vyvolá podobně jako u kteréhokoliv jiného řešení
těsná blízkost radiály vyzvednuté nad terén (jak ve Var.1, tak Var. B) v prostoru MÚK
Řeporyjská, kde se křižovatka dostává do vizuálního kontaktu s historickým jádrem bývalé
vesnice Jinonice a Jinonickým zámečkem.
Stejné místo zůstává zdrojem vlivu na estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy, i
když vzhledem k absenci významnějších estetických hodnot tyto vlivy nejsou podstatné.
Rozpracování urbanistického a architektonického řešení variant mimoúrovňové křižovatky
(Zavadil, Oberstein, 07/2008) ukazuje, že variantu „A“ (s okružní křižovatkou dole) lze řešit
s cílem kultivovanějšího pojetí prostoru a zmírnění významu křižovatky s rampami jako
technické bariery. V porovnání s tímto efektem jakož i s efektem menšího nadzemního
objektu v pohledovém kontaktu s Jinonickým zámečkem zaniká výhoda varianty „B“, která
spočívala v optickém přerušení koridoru radiály vyzdviženou okružní křižovatkou,
v dojmovém rozdělením trasy na více vizuálně rozpoznatelných úseků a tím ke zmenšení
velkého měřítka technické stavby.
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Je nutno zdůraznit, že použití neprůhledných protihlukových stěn provázejících ve
variantě A komunikaci na náspu a na mostě a ve variantě B nájezdové rampy a rotační
křižovatku zvýší výšku stavby a zvýší tak podstatně vliv stavby na vizuální scénu. Stavba se
stane hmotnější a zdůrazní velké měřítko komunikační stavby.
Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto doplňku, posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný
ráz není komplexním urbanisticko-krajinářským posouzením, nýbrž se drží dikce zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. V §12 zákon, odst. (1) se uvádí, že „Krajinný ráz,
kterým je zejména přírodní, kulturní a historické charakteristiky určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování: významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině“.
Výše uvedené aspekty představují tzv. „zákonná kriteria ochrany krajinného rázu“. Pro
posouzení míry vlivu navrhované stavby na krajinný ráz a pro posouzení únosnosti takového
zásahu je třeba posoudit, zdali stavba je navržena „s ohledem“ na výše uvedená zákonná
kriteria.
V jednotlivých DoKP byla míra vlivu navrhované stavby Radlické radiály (RR) včetně
výdechového objektu nad západním portálem Radlického tunelu vyhodnocena následovně:
DoKP „A1“Nové Butovice
Zákonná kriteria dle § 12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv BR
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný

DoKP „A2“ Jinonický zámeček - areál ZPA
Zákonná kriteria dle § 12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky (včetně
architektonických a provozních kvalit prostoru)
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty(Jinonický zámeček, historické
jádro Jinonic)
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv RR-Var.“A“
Žádný
Slabý

Vliv RR-Var.“B“
Źádný
Středně silný

Žádný
Žádný
Středně silný

Středně silný

Slabý
Žádný
Žádný

Slabý

Pozn.: Vliv neprůhledných protihlukových stěn zvýší míru vlivu na estetické hodnoty u obou variant

DoKP „A3“ – Butovice
Zákonná kriteria dle § 12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Pudis a.s.

Vliv BR
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
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DoKP „B1“ Jinonice
Zákonná kriteria dle § 12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv BR
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Slabý až středně silný
Žádný
Žádný

DoKP „C1“ Zlíchov (včetně výdechového objektu na Dívčích hradech)
Zákonná kriteria dle § 12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky (větrací
objekt)
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty (kostel Sv. Filipa a Jakuba na
Zlíchově)
Vliv na estetické hodnoty (vliv větracího objektu)
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv RR
Středně silný
Slabý
Žádný
Žádný
Slabý
Slabý až středně silný
Žádný
Slabý

Je evidentní, že výstavba Radlické radiály s tunelovými úseky a hlubokými zářezy
v exponovaných místech přinese pouze velmi omezené zásahy do rázu krajiny. Analýza
prokázala, že tyto zásahy nejsou pro ráz a identitu krajiny rozhodující (krajinný ráz zůstane
zachován).
Doplněk posouzení přinesl na základě nových podkladů a nového přehodnocení vlivů
navrhované stavby ve dvou PDoKP tři výsledky:


Míra vlivu navrhované stavby v PDoKP A2 a PDoKP C1 se nezvýšila natolik, aby změnila
celkové výsledky předchozího posouzení. Posuzovaný úsek Radlické radiály - stavba č.
9567 je řešen s ohledem na zachování zákonných kriterií krajinného rázu. Navrhovaná
stavba Radlické radiály je hodnocena proto jako únosný zásah do krajinného rázu,
chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.



Doplněná dokumentace vyústění RR do údolí Vltavy rampou v prostoru Zlíchova a
přehodnocení jejího vlivu ukázalo, že rampa v PDoKP nepředstavuje významnou změnu
a zásah do vizuální scény není pro ráz a identitu krajiny rozhodující (krajinný ráz zůstane
zachován). Bylo zjištěno, že v jednom z referenčních bodů se bude rampa určitou měrou
promítat do blízkosti siluety kostelíka Sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově, což může být
hodnoceno jako žádný až slabý zásah do vizuálního významu kulturní dominanty.

Vliv variant MÚK Řeporyjská
I když z hlediska zásahu do zákonných kritérií krajinného rázu jsou obě varianty řešení
v PDoKP A2 téměř stejné (nevýhoda Var. B - přiblížení se vyzdvižené hmoty okružní
křižovatky k prostoru Jinonického zámečku je vyvážena efektem vizuálního přerušení
průběžné linie radiály a tím i zmenšením měřítka stavby), z hlediska urbanistických kvalit
řešení je výhodnější a příznivější Var. A, což se může obrazit v míře vlivu na znaky kulturní a
historické charakteristiky. I když urbanistické kvality prostoru a provozní vazby řešené
s ohledem na pohyb pěších, resp. na užívání prostoru lze pouze obtížně postihnout pomocí
pojmu „krajinný ráz“ ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., byly tyto kvality v doplňku posouzení
vzaty v úvahu a zahrnuty pod pojem „kulturní a historická charakteristika“. Je to proto, že
rozdíl mezi variantami lze velmi obtížně posoudit pomocí pojmů §12 v urbanizovaném
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prostředí, ve kterém se nevyskytuje v kontaktu s navrhovanou stavbou ani ZCHÚ, ani VKP a
nejsou přítomny výraznější estetické hodnoty ani harmonické měřítko a harmonické
prostorové vztahy.

D.1.9 Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky
Pro potřeby dokumentace byla Ing. arch. Kupkou, Ph.D. zpracováno Posouzení
problematiky kulturních a historických hodnot, které je součástí příloh dokumentace jako
příloha č. B.12.
Z uvedených skutečností v samostatné zprávě vyplývá, že trasa Radlické radiály prochází
(v širším kontextu) územím s velkou kulturně-historickou hodnotou. Jedná se o oblast
kontinuálně osídlenou již od pravěku. V Praze 5 se nachází několik stovek jednotlivých
památek zapsaných v Ústředním seznamu. Paleta je to vskutku pestrá, patří k nim usedlosti,
letohrádky, činžovní domy, vily, zámek, kostely, kaple, kláštery, restaurace, technické
památky, statky, mlýny, zahrady, parky, hřbitovy, budovy veřejné povahy, věže, mosty,
kašny, sochy a sousoší, archeologická naleziště a řada drobných staveb, doplňujících větší
celky. Při zachování požadavků státní památkové péče a archeologické ochrany však není
stavba v rozporu s identifikovanými kulturně-historickými hodnotami.
Hodnocení dle oblastí
Oblast A: Oblast Zlíchova je díky geomorfologickým podmínkám již od 19. století dopravním
uzlem, takže portál vyústění Radlické radiály nezmění charakter území, nýbrž je
pokračováním dlouhodobého vývoje. Tunel sice začíná v blízkosti navržené památkové
zóny Zlíchov, přesto však dostatečně daleko aby s ohledem na stávající poměry v lokalitě
šlo hovořit o negativním vlivu na identifikované kulturně-historické hodnoty a na
památkově chráněné objekty. Nebude narušena dominanta zlíchovského kostela, žádné
registrované památky ani urbanistická struktura a charakter navržené památkové zóny.
Přesto je nutné vyjádření kompetentních orgánů státní památkové péče (ochranné pásmo
MPR Praha).
Oblast B: Od Zlíchova až do blízkosti vlakové zastávky Praha-Jinonice je trasa radiály
vedena tunelem. Tunel vede pod územím označeným za archeologickou lokalitu ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb. a v ochranném pásmu pražské památkové rezervace.
Z charakteru stavby v tomto úseku je však posuzování možných vlivů na kulturní a
historické hodnoty irelevantní. V místech vyústění tunelu k žádným konfliktům nedochází.
Oblast C: Poté se trasa dostává do relativní blízkosti centra historických Butovic a Jinonic. V
místech průchodu navrženou památkovou zónou Jinonice-Butovice je stavba opět vedena
krátkým tunelem, navíc v trase stávající Radlické ulice. Nelze tedy předpokládat, že dojde
k zásadnějším zásahům oproti stávajícímu stavu (v místech Radlické je navíc památková
zóna přerušena). Poté se trasa stáčí k severozápadu a prochází v bezprostřední blízkosti
centra historických Jinonic, podél jinonického dvorce (zámku) a venkovské usedlosti,
kulturních nemovitých památek. Tento úsek je ze sledovaných hledisek nejkritičtějším
místem. Ačkoli je blízkost centra starých Jinonic potenciálně konfliktním bodem, stále
však je ještě dodržena dostatečná vzdálenost. K bezprostřednímu kontaktu s kulturními
památkami ani s hranicí navržené památkové zóny nedochází.
Stanovená výšková regulace centra Jinonic a Butovic nehraje pro posuzovanou stavbu, s
ohledem na její charakter, roli.
V blízkosti dotčeného území se nachází archeologicky významné lokality. Území je
osídleno již v prehistorické době. Během stavebních prací může dojít k archeologickým
nálezům (které nelze předvídat), a proto je nutné zabezpečit archeologický dozor na stavbě.
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Povinností investora je splnit požadavky, které ukládá § 22 a § 23 zák. č. 20/1987 Sb.:


ohlásit již od doby přípravy stavby záměr provést zemní práce Archeologickému



ústavu AV ČR



hlásit případné archeologické nálezy



umožnit záchranný archeologický výzkum



úhrada záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2
uvedeného zákona.

Pokud budou uvedené povinnosti ze strany investora a dodavatelů stavby dodrženy,
nebude mít stavba Radlické radiály nepříznivý vliv na archeologické památky.
Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska kulturně historických hodnot je posuzované
řešení Radlické radiály přijatelné a vlivy z hlediska velikosti a významnosti na kulturní
památky jsou malé či zcela zanedbatelné. Konkrétní architektonické řešení stavby je nutné
konzultovat s příslušnými orgány státní památkové péče a Národním památkovým ústavem.
Vliv variant MÚK Řeporyjská
Vliv na kulturní a historické hodnoty území lze odvodit z urbanistického řešení a projevují
se především vztahem k prostoru historického jádra Jinonic a zámečku a možnostmi
ztvárnění komunikačního prostoru a pěších propojení mezi prostorem Jinonic a Nových
Butovic. Z tohoto srovnání vychází pozitivněji Var. A.

D.1.10 Vliv na urbanismus
Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí není posouzení vlivu záměru na
urbanismus. Toto posouzení přísluší stavebnímu úřadu v rámci územního řízení, resp.
stavebního povolení. Z výše uvedeného důvodu není Radlická radiála hodnocena z hlediska
této problematiky.
Vliv variant MÚK Řeporyjská
Zpracován byl z hlediska možného vlivu na urbanismus pouze úsek RR v místě
plánované MÚK Řeporyjská a toto kritérium je zahrnuto do porovnávajících kritérií obou
variant. Hodnocení provedl Ing. arch. Zavadil spolu s Doc. Ing. arch. Obersteinem, CSc. a
jejich práce je součástí příloh dokumentace jako příloha B.13.
Mimoúrovňová křižovatka Řeporyjská je navržena jako prstencová okružní ve dvou
variantách:
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varianta A má okružní křižovatku umístěnou ve spodní poloze na terénu a trasa
přímého směru Radlické radiály ji přechází horem dvěma mosty
varianta B má umístěnou okružní křižovatku naopak v horní poloze na násypech a
mostech nad přímým směrem Radlické radiály
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VARIANTA A – okružní křižovatka dole
Soulad s územní plánem SÚ hl.m. Prahy
Varianta je navržena v souladu s platným Územním plánem Sídelního útvaru hlavního
města Prahy.
V návrhu je ponechána dostatečná prostorová rezerva pro realizaci biokoridoru v rámci
ÚSES podél severní strany i pro záchytný parking P+R u stanice metra Nové Butovice.
Začlenění do krajiny
Základním principem varianty A je osazení vlastní okružní křižovatky v maximální míře na
úroveň rostlého terénu. Tím jsou minimalizovány nároky za zemní práce a plošně jsou
redukovány zásahy do stávajícího terénu na minimum.
Výraznějším zásahem do stávající městské krajiny tak zůstává pouze zvýšené těleso
hlavní trasy Radlické radiály, přecházející v horní poloze křižovatku. Hlavní trasa je navržena
na násypu v kombinaci se dvěma krátkými mosty - každý vždy pouze s jednou centrální
podporou. Délka mostů je co nejvíce zkrácena, aby se tak minimalizovaly problematicky
využitelné a udržovatelné prostory „podmostí“.
Násyp je vymezen v prostoru mezi připojovacími rampami opěrnými stěnami, uvnitř
rondelu se pak jedná o přirozeně svahovaný a ozeleněný terén. Nad trasou metra je
z důvodů odlehčení konstrukcí metra navržen technologický prostor. Podél hlavní trasy
radiály jsou navrženy oboustranné protihlukové stěny.
Trasa přímého směru se zvýšenou niveletou oproti stávajícímu terénu se bude ze všech
směrů nejvíce pohledově uplatňovat. Její poloha je však více vzdálena od stávající i
navrhované zástavby, než vlastní okružní křižovatka.
Začlenění do urbanistické struktury
Napojení okružní křižovatky na stávající komunikaci Řeporyjskou je ve variantě A
přirozené. Na komunikaci není potřeba provádět žádné výrazné výškové úpravy. Výrazné
technické zásahy, vyvolané výstavbou Radlické radiály, jsou soustředěny pouze k hlavnímu
směru radiály, který je od stávající zástavby více vzdálen.
Také dopravní napojení rozsáhlého rozvojového území jižně od Jinonic bude provedeno
v úrovni stávajícího terénu.
Varianta s přímým směrem v horní poloze umožňuje etapizaci výstavby – je možné
realizovat v první etapě křižovatku pouze s okružní křižovatkou bez tohoto přímého směru a
ve druhé etapě pak přímý směr doplnit.
Přístup ke stávajícímu objektu OSM bude umožněn přes manipulační plochu z okružní
křižovatky.
Systém pěších tras
Veškeré pěší trasy jsou navrženy důsledně bezbariérově se snahou po autonomním
vedení pokud možno mimo přímý dotyk s automobilovou dopravou.
Hlavní pěší trasa z Jinonic ke stanici metra Nové Butovice bude realizována dvěma
pěšími lávkami do prostoru středního ostrova okružní křižovatky, vyklesáním minimálně
potřebného výškového rozdílu po terénu a průchodem pod hlavní trasou. Tento průchod
probíhá ve zvýšené poloze oproti vozovce okružní křižovatky. Je zde použit princip, známý
např. z některých nábřeží.
Z prostoru rondelu je ponechána rezerva pro realizaci třetí pěší lávky východním směrem
do rozvojového území.
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Pěší směr v jihovýchodní části křižovatky je navržen bez ztraceného spádu dvěma
krátkými podchody pod připojovacími rampami E a F a průchodem pod zvýšenou hlavní
trasou.
VARIANTA B – okružní křižovatka nahoře
Soulad s územní plánem SÚ hl.m. Prahy
Varianta je navržena mírně odchylně od platného Územního plánu Sídelního útvaru
hlavního města Prahy (především jiná poloha napojení severní části ulice Řeporyjské).
V návrhu je ponechána podél severní strany dostatečná prostorová rezerva pro realizaci
biokoridoru v rámci ÚSES (biokoridor díky konfiguraci křižovatky podchází Řeporyjskou ulici
podchodem), prostor pro záchytný parking P+R u stanice metra Nové Butovice je mírně
zúžen.
Začlenění do krajiny
Základním principem varianty B je osazení přímého směru Radlické radiály do co nejnižší
polohy (limitem je tubus metra). Z toho vyplývá nutnost zvýšit vlastní okružní křižovatku nad
úroveň rostlého terénu. Okružní křižovatka s připojovacími rampami je vedena z cca jedné
poloviny na násypech a z druhé poloviny na estakádě. Zvýšení oproti stávajícímu terénu je
nezbytné provést i u navazující komunikace Řeporyjské.
Násypy jsou vymezeny podél přímého směru radiály opěrnými stěnami, v ostatních
polohách (uvnitř rondelu, na vnějších částech připojovacích ramp) se pak jedná o přirozeně
svahovaný a ozeleněný terén. Podél stávající zástavby v ulici Řeporyjská jižně od křižovatky
je z prostorových důvodů nezbytné také realizovat opěrné stěny.
Rozsah zásahů do stávající městské krajiny – především zásahů do stávajícího terénu
(násypů, opěrných stěn) - je proto v této variantě podstatně větší. Délka mostních těles, a tím
i problematicky využitelných a udržovatelných prostorů „podmostí“, je ve variantě B také
větší.
Výše uvedené konstrukce, zvýšené oproti stávajícímu terénu, se budou ze všech směrů
pohledově uplatňovat. Jejich plošný rozsah, a tím i dopad na utváření krajiny, bude v této
variantě větší..
Začlenění do urbanistické struktury
Napojení rondelu na stávající komunikaci Řeporyjskou vyžaduje ve variantě B zvýšení
této komunikace. Výrazné technické zásahy (násypy, opěrné stěny, mostní tělesa), vyvolané
výstavbou Radlické radiály, se týkají rondelu, připojovacích ramp a navazujících úseků ulice
Řeporyjské. Tyto zásahy mají plošně velký rozsah dostávají se i do přímého kontaktu se
stávající zástavbou – především historická zástavba Jinonic jižně od Jinonického zámečku a
objekty č.p.490 a 498 jižně od křižovatky.
Také dopravní napojení rozsáhlého rozvojového území jižně od Jinonic musí být
provedeno na zvýšeném tělese nad úrovní stávajícího terénu.
Varianta s přímým směrem ve spodní poloze neumožňuje etapizaci výstavby.
Přístup ke stávajícímu objektu OSM je možný pouze ze zálivu u severní vozovky radiály.
Systém pěších tras
Veškeré pěší trasy jsou navrženy důsledně bezbariérově. Přístup pěších tras ze všech
směrů (od severu z Jinonic, od východu z rozvojového území, od jihu od stávající zástavby a
od západu od stanice metra Nové Butovice) do prostoru středního ostrova okružní křižovatky
je bezkolizní podchody, víceméně po stávajícím terénu. Uvnitř okružní křižovatky je nutné ve
směru severovýchod - jihozápad překonat výrazný výškový rozdíl, daný podjezdnou výškou
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nad hlavní trasou Radlické radiály. Pěší cesty jsou zde vedeny v dost velkém rozsahu přímo
podél automobilové komunikace (např. celá okružní křižovatka).

D.1.11 Vliv na dopravní infrastrukturu
Komunikace
Realizací RR dojde k výrazné změně ve směrování dopravy, jak dokládá Dopravní studie
č. B.15.
Doprava v klidu
Vlivy na dopravu v klidu s sebou přináší nejen bilanci (parkování a odstavování vozidel),
ale i umístění veškerých vyčíslených nároků. Návrh parkovacích stání a případných
hromadných garáží (podzemních i nadzemních) bude z hlediska vlivu na dopravu v klidu
nutno doprovodit v jednotlivých případech údaji o navrhovaných objektech ověřujících
reálnost jejich lokalizace, předpokládanou kapacitu a způsob jejich dopravní obsluhy. U
stanice metra Radlická, Nové Butovice je počítáno se záchytnými parkovišti P + R.
Městská hromadná doprava
Řešeným územím prochází jako páteřní systém MHD trasa metra B se stanicemi
Radlická, Jinonice a Nové Butovice, ke kterým jsou spádovány všechny rozhodující
přestupní vazby. Dále je zde tramvajová trať v ulici Radlické v současnosti ukončena
nevyhovujícím způsobem (úvratí) v zastávce Laurová. Navrženo je její prodloužení až ke
stanici metra Radlická a ukončení smyčkou. Předpokládají se tři zastávky, první u křižovatky
s Křížovou (významné přestupní vazby na Smíchovské nádraží), Laurová a u metra
Radlická.
Trasu metra a tramvají doplňuje síť autobusových linek. Tato zajišťuje především obsluhu
sídel spádovaných ke stanicím trasy B metra v řešeném území (především ke stanici Nové
Butovice méně již ke stanicím Jinonice a Radlická) i mimo něj (především terminál autobusů
MHD Anděl – Na Knížecí, nebo ke stanici Smíchovské Nádraží). Všechny autobusové linky
jsou ukončeny u stanic metra Anděl, Smíchovské nádraží nebo Nové Butovice. Terminál
autobusů MHD u stanice metra Nové Butovice zůstává ve stávajícím stavu.
Úpravy v řešení RR neovlivňují řešení úprav a vazeb na metro a tramvaj, které prezentuje
urbanistická studie.
Železnice
Řešení bude respektovat stávající jednokolejnou železniční trať Praha - Hostivice Kladno a železniční stanici Jinonice.
Pěší a cyklistická doprava
Oproti předchozí dokumentaci bylo dopracováno řešení pěších vztahů v rámci MÚK
Řeporyjská, které představovalo největší problém z hlediska pěších vztahů. Viz přiložené
situace.
Současné řešení zajišťuje bezkolizní vazby okolního území na stanice metra, železnice,
zastávky autobusů a tramvají i vazby k parkovištím i vzájemné přestupní vazby mezi
systémy hromadné dopravy.
Rovněž jsou řešeny pěší a cyklistické přechody formou lávek Radlické radiály ve vazbě
na okolní funkce, zdroje a cíle pěší a cyklistické dopravy.
V další fázi projektové dokumentace bude řešena podrobně problematika napojení
v širších vazbách pěší a cyklistické trasy k Vidouli, Dívčím hradům, k přírodním parkům:
Košíře - Motol, Prokopské a Dalejské údolí v souladu s platným územním plánem.
Pudis a.s.
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Pro ilustraci uvádíme v následující situaci – cyklostezky, cyklotrasy, turistické stezky, které
jsou respektovány.
Předkládaný záměr respektuje návrh cyklistické dopravy stávající cyklistické stezky,
v západo-východním směru propojující JZM přes oblast Jinonic a Farkáně se Smíchovem a
severo-jižním směrem spojující Košíře přes Jinonice a Butovice s Prokopským údolím.
Prodloužením tunelové části RR, tunelu Radlice až ke křižovatce Jinonice a úpravami RR
v úseku tunel Butovice – MUK Jinonice se zvýšila možnost kvalitnějšího propojení pro pěší a
cyklistickou dopravu. Uvedená možnost je zohledněna v urbanistickém doprovodu.
Vliv variant MÚK Řeporyjská
Řešení pěší vztahů je lépe realizováno pro var A – nedochází jako u var B k blízkému
kontaktu chodců s RR, docházková vzdálenost je kratší, stejně jako logičnost řešení
vnitřního prostoru pěších tras.
Plocha záchytné parkoviště P+R u stanice metra Nové Butovice je u var. B důvodu
technického provedení zmenšena.
Na následujících stranách č. 260-261 jsou situační zákresy cyklistických a turistických tras
v okolí řešeného území.
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D.2 KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Záměr je z hlediska velikosti a významnosti životního prostředí mimo vlivu přesahující
státní hranice.

D.3 CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Záměr je řešen jako liniová stavba.
V průběhu výstavby lze uvažovat, že vznikne individuální riziko havárií a nestandardních
stavů v případě nepředvídatelných okolností a v případě selhání lidského faktoru. Při
demolicích může dojít k riziku pracovního úrazu zaměstnance, dále k úniku paliva či
hydraulických olejů z prostředků jako jsou stavební stroje, automobily apod. nelze ani
vyloučit vznik požáru.
V rámci výstavby je nutné dodržovat zákonné normy, vyhlášky, předpisy související
s bezpečností práce. V případě havárie nelze postupovat jinak než vazbou na havarijní
služby – podklady musí být zakomponovány do provozního řádu zhotovitelů stavby a havárie
by byla sanována a odstraňována příslušnými prostředky a nástroji oprávněnou organizací.
V období provozu jsou rizika obdobná jako u všech liniových staveb. Za běžného provozu
při dodržování všech bezpečnostních opatření, včetně zákona o pozemních komunikacích by
neměly pro obyvatele a zaměstnance plynout žádná významná rizika.
Riziko bezpečnosti představují pouze havárie v důsledku selhání lidského faktoru (např.
nepřizpůsobení jízdě i povrchu vozovky). Současně nelze vyloučit, že by mohlo dojít
neúmyslnému event. i úmyslnému poškození jednotlivých objektů a zařízení v jednotlivých
úsecích komunikace včetně zařízení v tunelových stavbách.
Možnosti havárií jsou proto:


Požár



Zkrat v el. zařízení s následkem požáru



Únik ropných látek z dopravních prostředků



Únik chemických látek při haváriích dopravních prostředků, které tyto látky převážejí



Únik chemických látek včetně následného požáru



Havárie – střet s jiným (jinými) dopravními prostředky, zvěří apod.
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D.4 CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.4.1 Opatření pro fázi přípravy záměru


V další fázi projektové přípravy je nutné zaměřit technické řešení ve vztahu k časovému
harmonogramu prací, podrobně řešit umístění zařízení stavenišť, jejich plochy, vymezit
plochy deponií zemin a ornice, pozemkově řešit zábory ZPF, upřesnit i odvody
povrchových vod, zajistit vhodného dodavatele stavby.



Zpracovat POV



Počítat s doplňujícími průzkumy:


Inženýrskogeologický, resp. geotechnický průzkum



Podrobný dendrologický průzkum



Podrobný pedologický průzkum



Podrobný hydrogeologický průzkum a hydrologický průzkum



Korozní průzkum



Stanovit definitivní trasy materiálů a surovin.



Definitivně rozhodnout o výběru varianty MÚK Řeporyjská.



Připravit technickou a biologickou rekultivaci.



V případě požadavku orgánu památkové péče zpracovat i projekt záchranného
archeologického průzkumu.



Počítat s dosadbou autochtonních druhů dřevin v bezprostředním okolí stavby a v
místech křížení lokálního biokoridoru nefunkčního L4/242 a v místech vedení tohoto
biokoridoru podél Radlické radiály.



Vzrostlé a perspektivní dřeviny kácet jen v nezbytně nutné míře, v době vegetačního
klidu a v době, kdy na nich nehnízdí ptáci; v případě těsné blízkosti dřevin u tělesa stavby
jednotlivé stromy ochránit oplocením, obedněním apod.



K výsadbě náhradní zeleně použít pouze autochtonní druhy již vzrostlých dřevin. V rámci
předběžné opatrnosti zajistit odborný biologický dozor v průběhu provádění zemních
prací a s tímto počítat i v další fázi projektové přípravy.



Na území stavby Radlické radiály nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh rostliny. Dva
druhy (řepík vonný) a (blín černý) jsou hodnoceny jako druhy ohrožené – kategorie C3 a
dva druhy (kostřava sivá) a (hrušeň polnička), zasluhují další pozornost – kategorie C4a.
Není však nutno přijímat další opatření.



Pokud se týká zvláště chráněných druhů živočichů jedná se o 7 druhů. Ačkoliv tyto druhy
nemají výhradní či omezený vztah k předmětnému území je nezbytné v rámci předběžné
opatrnosti požádat na tyto druhy o výjimku ze zákona OOP MHMP, tedy pro tyto druhy:
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prskavec menší, čmelák, mravenec, ropucha obecná. Protože rorýs obecný a vlaštovka
obecná nemají k území stavby žádný vztah, není proto pro tyto dva druhy nutné žádné
opatření. Populace druhu motýla Trifurcula subnitidella vyvíjejícího se na štírovníku
růžkatém a který se vyskytuje hojně i v širším okolí, nebudou realizací stavby dotčeny.
Není z těchto důvodů nutné ve fázi další přípravy počítat s projektovými zásahy.


Vliv na kulturní a historické památky je zejména vizuální (a to nevýznamný) – stavba se
fyzicky nedotýká žádné registrované památky. V potenciálně kritických úsecích a
v zastavěném území (navržená městská památková zóna Jinonice – Butovice) je trasa
Radlické radiály vedena tunelem, čímž je její vizuální vliv maximálně eliminovaný.



Vedení v blízkosti Jinonického dvorce (zámku) by nemělo, při dodržení standardních
postupů, norem a požadavků dotčených orgánů státní správy a samosprávy, přinést
z hlediska kulturních a historických hodnot znatelnější nepříznivé vlivy.



Možné archeologické památky, které se mohou při výstavbě vyskytnout, chránit
záchranným archeologickým výzkumem dle zákona 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů v průběhu výstavby.



Respektovat výsledky hlukových a exhalačních studií – řešit případná další ochranná
opatření (protihlukové stěny – ne nutné, ale možné z hlediska názorů občanů, významné
ozelenění trasy v místech vyšších imisních charakteristik a pod).



Specifikovat na základě provedené, případně doplněné bilance jednotlivých druhů
odpadů (při dokumentaci DÚR, DSP) návrh přepravních tras, určení míst ukládání
odpadů, specifikovat příslušné skládky pro odpady O – ostatní a N – nebezpečný.
V současnosti se uvažuje s maximálním využitím vystavěných částí Radlické radiály a
železniční trati.



Provést podrobné prověření povodí navržené RN RR a jejího vlivu na průtok velkých vod
v následujícím úseku potoka. Na základě tohoto prověření rozhodnout o realizaci této
retenční nádrže.



Prověřit stávající stav zatrubněné a otevřené části Jinonického potoka mezi Butovickým
rybníkem a vyústěním do RN N4. Pokud nebude koryto ve vyhovujícím technickém i
kapacitním stavu začlenit rekonstrukci této části potoka do stavby Radlické radiály, nebo
zajistit koordinaci rekonstrukce této části v rámci jiné akce tak, aby byla zprovozněna
nejpozději do doby kolaudace Radlické radiály. Řešení tohoto úseku je nutno promítnout
do návrhu RN RR. Řešit v rámci DÚR, DSP.



Prověřit stávající stav zatrubněné a otevřené části Radlického potoka ve starých
Radlicích, pokud nebude koryto ve vyhovujícím technickém i kapacitním stavu začlenit
rekonstrukci této části potoka do stavby Radlické radiály, nebo zajistit koordinaci
rekonstrukce této části v rámci jiné akce tak, aby byla zprovozněna nejpozději do doby
kolaudace Radlické radiály.



Do projektu organizace výstavby v projektu pro stavební povolení zapracovat požadavky
na ochranu povrchových a podzemních vod při výstavbě.



Prověřit potřebu nutnosti rekonstrukce jednotné kanalizace v ulic Radlické v úseku od
zaústění navrhovaného podjezdu pod drahou ČD až do ulice U Kostela.



Po provedení podrobných inženýrskogeologických prací provést odhad množství
drenážních vod z tunelu Radlice, při návrhu způsobu jejich likvidace přednostně prověřit
možnost využití stávajících systémů dešťových kanalizací na Zlíchově. Pokud budou
drenážní vody z tunelu Radlice vedeny do dešťových kanalizací MO na Zlíchově, není
potřeba řešit žádnou další vazbu na povodňové stavy. Pokud by bylo nutno řešit
odváděný drenážních vod přímo do Vltavy, bylo by nutné navrhnout na výpusti
protipovodňová opatření proti velkým vodám ve Vltavě a celé řešení posoudit i z pohledu
protipovodňové ochrany Prahy.
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Prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního
prostředí či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických apod. poměrů,
odvod drenážních vod tunelu Radlice ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní vody
v okolí tunelu.



V další fázi projektové přípravy specifikovat podrobněji časový harmonogram výstavby se
zřetelem na minimalizaci vlivů jednotlivých problémových okruhů zátěže obyvatel při
výstavbě.



Zpracovat projekt monitoringu, který bude zaměřen na měření, analýzy (před, v průběhu
výstavby a po dostavbě) a to v problémových oblastech: hluk, ovzduší, povrchová a
podzemní voda, biomonitoring, případně posuzování kvality půdy, monitoring koroze u
tunelu Radlice, Jinonice, Butovice, geologický a geotechnický monitoring.



Na základě výběrového řízení vybrat odpovědného zhotovitele (zhotovitelů) jednotlivých
stavebních oddílů.



Počítat s realizací průzkumné štoly tunelu Radlice jako součást podkladů pro upřesnění
tak náročného stavebního díla.



Zpracovat havarijní plán výstavby



Počítat s archeologickým dozorem při výstavbě, paleontologickým dozorem, geologickým
a hydrogeologickým dohledem a dohledem biologa.

D.4.2 Opatření pro fázi výstavby záměru


Stavební práce provádět v souladu se souvisejícími normami, předpisy a vyhláškami.



Dodržovat technologickou kázeň. Organizaci výstavby jednotlivých oddílů stavby řešit
tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem, prachovými
částicemi.



V průběhu výstavby provádět pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů.



Zajistit pod stojícími mechanizmy záchytné nádoby proti úkapům.



V maximální míře využít stavební mechanizmy se sníženou hlučností.



Omezit skladování a deponování prašných materiálů na staveništi.



Na staveništi neprovádět údržbu mechanizmů – pouze v nezbytných případech.



Zařízení staveniště vybavit kontejnery dle kategorie odpadu.



V případě havarijní situace provést urychlené ověření rozsahu znečištění a odstranění
škody, následně realizovat příslušné rozbory a navrhnout řešení likvidace havárie.



Nebezpečné odpady, jako jsou např. plechovky od barev, zbytky barev, zbytky olejů
apod., striktně separovat a ukládat do zabezpečených kontejnerů a následně zneškodnit.



Skladování pohonných hmot, olejů apod. řešit v souladu s obecně platnými předpisy tak,
aby nedošlo k ohrožení zdraví a znečištění životního prostředí.



Provádět důslednou údržbu v zařízení stavenišť, kropení vozovek za účelem snížení
prašnosti v okolí staveniště a na příjezdových komunikacích.



Vzrostlé a perspektivní dřeviny kácet jen v nezbytně nutné míře, v době vegetačního
klidu a mimo hnízdní dobu (březen-červen) ptáků; v případě těsné blízkosti dřevin u
tělesa stavby jednotlivé stromy ochránit oplocením, obedněním apod.



V rámci plánované náhradní výsadby náhradní zeleně použít doporučené druhy. V době
letního nedostatku vláhy zalévat.
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V průběhu přípravy a výstavby připravit event. náhradní sortiment výsadby za pokácenou
zeleň a dle technických možností ji uplatnit.



Kácenou zeleň řešit štěpkováním na trase, případně kompostováním.



Nepodcenit přípravy archeologického průzkumu. Lze doporučit kontaktovat
v dostatečném, nejlépe několikaměsíčním předstihu - organizaci oprávněnou k provádění
archeologických výzkumů a projednat provedení prací archeologického výzkumu, které si
stavba patrně vynutí a zahrnout finanční náklady a časové nároky do rozpočtu a
harmonogramu stavby.



Obdobně lze doporučit v předstihu kontaktovat Českou geologickou službu a zajistit jejich
přítomnost při dokumentaci raženého tunelu Radlická a hloubených tunelech Jinonice,
Butovice. Totéž platí i pro průzkumnou štolu.



Realizovat v předstihu průzkumnou štolu raženého tunelu Radlice. Výsledky předávat
aktuálně investorovi.



Provádět monitoring.

D.4.3 Opatření pro fázi provozu záměru
Po uvedení celé RR do provozu v úseku MÚK Bucharova – MÚK Zlíchov lze očekávat
nadále silnou dopravní poptávku ve směru Karlštejnská – Klikatá – Jinonická / Peroutkova.
Pro zlepšení prostředí v oblasti Jinonic lze doporučit návrh zklidňovací opatření (např.
přerušení průjezdu ul. Klikatou) ve vazbě na zprovoznění Radlické radiály a dopravního
propojení přes areál Walter.


Záměr bude vyžadovat údržbu komunikace, technologických zařízení, objektů (např.
hlásky, případně osvětlení apod.), dále údržbu zeleně, přístupových komunikací,
odvodňovacích zařízení apod. Tato funkce je pro zdárný rozvoj projektu nezbytná a musí
být zahrnuta do smluvních vztahů s provozovatelem jednotlivých zařízení.



Dle možnosti investora event. posílit nefunkční prvky ÚSES.



V každém případě se doporučuje realizovat monitoring i ve fázi provozu, v průběhu
provozu a dle zjištěných informací provést případná následná ochranná opatření (např.
hlukové poměry – protihluková opatření a pod.)



Vzhledem k tomu, že vzduchotechnika tunelu Radlice bude podle předpokladu v provozu
pouze v dopravní špičce, roční emise z komína stoupacího tunelu jsou podstatně nižší
než emise z horního portálu. Pokud by bylo více emisí vypouštěno komínem, exhalace
by se dostávaly do větší výšky, kde by se snadněji rozptýlily a neovlivňovaly by v takové
míře okolí portálu, proto by bylo vhodné zvážit režim vzduchotechniky v poměru
s náklady na odvádění exhalací.



Snížit množství chloridů ze zimního posypu – využít nové technologie.



Zajistit monitoring.
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D.5 CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD
PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
Při hodnocení jednotlivých faktorů se vycházelo z platné legislativy a bylo použito
standardních metod a postupů, které zohledňují šíři vstupních informací. Kde bylo možno,
byly jednotlivé vlivy na životní prostředí hodnoceny v porovnání s normovými hodnotami,
které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky ŽP. Kde nebylo možno provést
porovnání se standardy, ani měrnými jednotkami, bylo hodnocení provedeno verbálně.
Celkové hodnocení
problémových okruhů.

se

opíralo

o

odbornou

znalost

zpracovatelů

jednotlivých

Metodika hodnocení jednotlivých faktorů je uvedena vždy v každé z jednotlivých studií,
včetně případných nejistot. Zde uvádíme jejich stručný souhrn.
Hluk
Účelem hlukových studií bylo upozornit na místa, kde v současnosti a po uvedení stavby
do provozu dojde k překročení limitních hodnot hluku a navrhnout potřebná opatření tak, aby
v obytné a jiné chráněné zástavbě nebyly překročeny nejvyšší povolené hladiny hluku.
Výpočet byl proveden programem HLUK+, verze 7.11 profi se zohledněním aktualizace
Novely metodiky výpočtu hluku silniční dopravy z roku 2004, která upřesňuje postupy
uvedené v Metodických pokynech pro výpočet hluku pozemní dopravy, vydaných v roce
1991. Upřesnění postupů v Novele metodiky 2004 se týká emisní i imisní části výpočtů hluku
silniční dopravy. V oblasti emisí jde hlavně o obměnu vozidlového parku, příčné rozdělení
intenzit a složení dopravy na vícepruhových komunikacích, rychlosti dopravního proudu,
distribuci dopravy v denní a noční době, aktualizaci kategorií krytu povrchu vozovky.
V imisní části výpočtových postupů se upřesnění týká útlumu hluku nad odrazivým
terénem, vložného útlumu hluku protihlukovou clonou, vlivu odrazivých struktur, křižovatek.
Nejistoty
Samotný výpočet je zatížen určitými nejistotami. V první řadě se jedná o chybu
samotných vstupních podkladů, ze kterých vychází výpočet. Poté následují faktory, které se
nedají do výpočtu zahrnout, mohou to být vlivy meteorologické (vítr, vlhkost, déšť, sníh...),
vlivy jiných něž předpokládaných jevů (překročení rychlosti, troubení..).
Obecně je možno udávat nejistotu výpočtu hladin hluku prostřednictvím použitého
programu HLUK+ 2 dB.
Postup
Do použitého softwaru byla načtena půdorysná situace záměru ve formátu dxf souboru.
Parametrem terénu při zadávání do programu HLUK+ je možno stanovit globálně plochy
odrazivé nebo plochy pohltivé. Odrazivé plochy jsou místa s minimálním útlumem zvukových
vln (beton, asfalt, vodní hladina..), plochy pohltivé jsou naopak místa s velkým útlumem
zvukových vln (tráva, obilí, nízké zemědělské kultury..). Jelikož celá posuzovaná trasa
Radlické radiály je vedena zastavěnými plochami, které doplňuji plochy komunikací, terén je
tedy z větší části odrazivý. V reálné situaci jsou kolem komunikace zelené plochy, pro
modelaci je volba (globálně) odrazivého terénu však variantou nejnepříznivější.
Dále byl zadán rok výpočtu, tento parametr je důležitý z hlediska popisu akustických
vlastností prvků, tvořících dopravní proud na komunikaci. Silniční intenzity byly zadávány pro
celých 24hod., přičemž program pro den (tj. 16 hod) bere cca 90 % z celkové intenzity a pro
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noc (tj. 8 hod.) cca 10 % z celkové intenzity. Následně byl vytvořen kvazi 3D model území
s trasou navrhovaného záměru.
Všechny výpočty byly provedeny pro denní dobu (6 – 22 h) a noční dobu (22 – 6 h).
Vyhodnocení se opíralo o Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a jeho
novely č. 274/2003 Sb. Pro dopravní hluk je významný především DÍL 6 Ochrana před
hlukem, §30 a §31 tohoto zákona, který hovoří o povinnosti správců pozemních komunikací
či železnic technickými opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity
stanovené prováděcím předpisem (viz dále). Pokud nelze hygienické limity dodržet, může
orgán ochrany veřejného zdraví vydat časově omezené povolení pro provoz zdroje hluku či
vibrací, pokud bylo prokázáno, že hluk či vibrace byly omezeny na rozumně dosažitelnou
míru. Tím se rozumí poměr mezi náklady na protihluková či antivibrační opatření a jejich
přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže.
Podrobně ochranu před hlukem upravuje Nařízení č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle tohoto nařízení vlády jsou dány limitní hodnoty hluku
a vibrací stanovené pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a pro
chráněný vnitřní prostor staveb.
Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku
Každé posouzení vlivů na veřejné zdraví je nevyhnutelně zatíženo řadou nejistot, které
jsou dány použitými vstupními údaji, expozičními faktory, chováním exponovaných osob. I
když bylo toto posouzení provedeno standardními postupy na základě současných znalostí a
odborných doporučení uznávaných institucí je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o
zjednodušený model velmi složitého, komplexního děje ovlivněného mnoha proměnnými.
Při hodnocení účinků hluku na lidské zdraví je nutné vzít v úvahu velké nejistoty, kterými
je tento proces zatížen. V závislosti na fyzikálních parametrech hluku nelze jednoduše a
jednoznačně popsat fyziologický vliv a jeho závažnost. Dále je nutné si uvědomit, že účinek
hluku je velmi variabilní a je ovlivněn velkým množstvím faktorů nefyzikálních (sociálními
faktory, emocionalitou, psychikou, aktuálním zdravotním stavem exponovaných osob, apod.).
V praxi se proto nezřídka setkáváme se situací, kdy lidé exponovaní určitou hladinou hluku v
konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, protože z dané populace se
vydělují skupiny osob velmi citlivých a na druhé straně osob velmi odolných, které stojí vně
kvantitativní závislosti. V běžné populaci je až 20% vysoce senzitivních osob stejně jako
osob vysoce tolerantních.


Nejistota vstupních dat a hodnocení expozice je dána skutečností, že akustické výpočty,
které jsou v těchto případech základním podkladem pro posouzení vlivu na veřejné
zdraví, jsou vždy zatíženy poměrně velkými nejistotami danými:


nejistotou geografických podkladů polohopisu a výškopisu;



nejistotou parametrů objektů a prvků modelu (vlastnost fasád objektů a povrchu clon,
odrazivost terénu, výška objektů a akustických clon);



nejistotou vstupních podkladů o emisi hluku modelovaných zdrojů hluku z dopravy;



nejistotou vyplývající z vlastností výpočtového standardu;



nejistotou vyplývající z použitých meteorologických dat;



nejistotou způsobenou zpracovatelem modelu procesem uživatel / nástroj;



nejistotou způsobenou použitým predikčním softwarem;



nejistotou vyplývající ze zjednodušení modelů hlukové situace pro urychlení výpočtu.

Pro výpočet byl v tomto případě použit výpočtový program Hluk+, verze 7.11 profi.
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Nejistota expozičního scénáře je dána skutečností, že hodnoty LAeq,T vypočtené v
chráněných venkovních prostorech staveb jsou vztaženy k jednotlivým objektů - číslům
popisným (dále jen „čp“). Přitom není známa vnitřní dispozice exponovaných objektů,
takže nelze posoudit skutečnou expozici osob. Není známa ani informace, jak se
potenciálně exponovaní obyvatelé v denní době vyskytují ve svém bydlišti. V tomto
případě zpracovatel posoudil akustickou zátěž v LAeq,8h a LAeq,16h ve výšce 4m.



Objekty, v nichž nejsou byty, ale pouze firmy, úřady nebo se jedná o objekty neobydlené,
byly z hodnocení zpracovatelem vyřazeny.



Nejistota demografických údajů, resp. nejistota počtu exponovaných obyvatel. V tomto
konkrétním případě byly zpracovateli HRA k dispozici objednavatelem pořízené podrobné
demografické údaje, tj. počet obyvatel v jednotlivých objektech – resp. čp. Jedná se o
podrobné údaje pro účely odhadu počtu obtěžovaných obyvatel a obyvatel s rušeným
spánkem data a pro stanovení počtu obyvatel exponovaných nadlimitními hodnotami.
Zpracovatel této expertízy při výpočtu postupoval následujícím klíčem:


Ke shora uvedeným čp, resp. reprezentativním podlažím v jednotlivých čp (výška
4m), byli přiřazeni dle poskytnutých demografických údajů vždy všichni obyvatelé,
kteří domy (jednotlivá čp) užívají, tzn. že zpracovatel při hodnocení předpokládal, že
všichni obyvatelé bydlící v objektu jsou exponováni stejným hlukem.



Z těchto údajů pak byly provedeny výpočty (odhady) počtu osob obtěžovaných a
osob s rušeným spánkem.



Dále zpracovatel vyhodnotil počet osob nacházejících se v nadlimitně exponovaných
objektech, přičemž dílčí výpočty v tabulkách jsou vypočítány na jedno desetinné
místo, výsledné (souhrnné) počty obyvatel jsou pak zaokrouhleny na celá čísla dle
matematických pravidel.



Zpracovatel dále použil celkový počet 4 150 exponovaných obyvatel z údajů roku
2008 k posouzení všech tří posuzovaných variant. Díky tomuto postupu mohl
vyhodnotit v zájmové lokalitě trend posuzovaných ukazatelů.



Zpracovateli není známo, jakým způsobem se může počet obyvatel v zájmovém
území měnit, resp. narůstat. Tyto údaje nebyly k dispozici.



Nejistota použitých výstupů a vztahů epidemiologických studií. Je nutné mít na paměti,
že v každé populaci jsou lidé s rozdílnou citlivostí vůči působení hluku. V posuzované
lokalitě nebylo provedeno dotazníkové šetření, které by vypovědělo bližší informace o
exponovaných obyvatelích (zpracovatel nezná dobu, po kterou lidé v zasažených
objektech bydlí, jejich životní styl, zaměstnání, včetně možné hlukové expozice
v pracovním prostředí, možné negativní vnímání hlukové zátěže z okolní dopravy, využití
volného času, rodinnou anamnézu atd.).



Nejistota výsledných výstupů a jejich hodnocení


Z výše uvedených údajů byly provedeny výpočty (odhady) počtu osob obtěžovaných
a osob s rušeným spánkem.



Dále zpracovatel vyhodnotil počet a procenta osob z celkového počtu 4 150
exponovaných nacházejících se v nadlimitně exponovaných objektech. Při tomto
hodnocení nebyly zohledněny nejistoty výpočtového modelu (viz výše), tzn., že bylo
pracováno s hodnotami vypočtenými na jedno desetinné místo, což v důsledku
znamená, že např. vypočtená hodnota LAeq,16h = 60,1 dB je již považována za hodnotu
překračující v denní době hygienický limit pro hluk ze silniční dopravy.
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Dílčí výpočty v tabulkách jsou vypočítány na jedno desetinné místo, výsledné
(souhrnné) počty obyvatel jsou pak vždy zaokrouhleny na celá čísla dle
matematických pravidel.



Celkově zvolil zpracovatel konzervativní přístup, tj. jedná se o horní odhad počtu
exponovaných osob a možného vlivu expozice hluku na jejich zdraví, včetně
vypočteného počtu osob nadlimitně exponovaných.

Ovzduší
Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle aktualizované verze
metodiky „SYMOS 97“, která byla vydána MŽP ČR v r. 2003.
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících
látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např.
imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na
roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky
(třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti
větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních
koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí
pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy
rychlosti větru.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází
buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. třídě
stability.
Metodika SYMOS'97 však musela být oproti původní verzi upravena. V souvislosti se
vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobila platným evropským
předpisům, a proto v ní vznikly změny, na které reagovala i metodika výpočtu znečištění
ovzduší. Tyto změny zahrnují např.:




stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky (včetně NO2) jako hodinových
průměrných hodnot koncentrací (dříve 1/2-hodinové hodnoty)
stanovení imisního limitu pro CO jako 8-hodinové průměrné hodnoty koncentrací (dříve
1/2-hodinové hodnoty)
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle předcházející praxe hodnotilo pomocí sumy
oxidů dusíku ozn. NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly (a
dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i
z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěma složkami, a to NO a NO2. Nová
legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově
imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2
mnohem toxičtější než NO.
Na území Nových Butovic, Starých Butovic, Jinonic, Radlic a Zlíchova se nenachází
žádná stanice, která by prováděla měření úrovně znečištění ovzduší. Nejbližší měřicí stanice
jsou na Smíchově a v Košířích a na druhé straně v Řeporyjích. Stanice na Smíchově a v
Košířích leží mnohem blíže centru Prahy poblíž hlavních ulic s intenzivním automobilovým
provozem a tudíž by pro území sledované v této studii nebyly reprezentativní. Stanice v
Řeporyjích leží naopak na úplném okraji Prahy, kde naměřené koncentrace budou zase nižší
než ve sledovaném území.
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Pozaďové znečištění ovzduší v blízkosti okruhu bylo proto odhadnuto podle výsledků
výpočtů imisí podle modelu ATEM pro rok 2004. Podle tohoto modelu byla počítaná pole
koncentrací hlavních znečišťujících látek v celé Praze a do výpočtu byly zahrnuté bodové,
plošné i mobilní zdroje emisí z Prahy, významné zdroje z celé ČR i dálkový přenos emisí.
Z výsledků těchto výpočtů lze odhadnout stupeň stávajícího pozaďového znečištění ovzduší
NO2, NOx, prachem - PM10, CO a benzenem v jihozápadní části Prahy, kudy povede
Radlická radiála.
Je však třeba mít na paměti, že pozaďové znečištění ovzduší bylo počítáno pro r.2004,
zatímco znečištění ovzduší z Radlické radiály pro rok 2015. Během 11 let se imisní pozadí
může významným způsobem změnit.
Výpočty byly porovnány s údaji v Nařízení vlády č.350/2002 Sb. a v Nařízení vlády
č.429/2005 Sb.
Vyhodnocení údajů rozptylové studie z hlediska zdravotních rizik pro obyvatelstvo
Každý odhad zdravotních rizik je nevyhnutelně zatížen řadou nejistot, které jsou dány
použitými vstupními daty, expozičními faktory a odhady chování exponované populace. I
když byl odhad rizika zpracován standardními postupy, na základě současných znalostí a
doporučení významných institucí, nutno zdůraznit, že se jedná o zjednodušený model
složitého komplexního děje.
Nejistota výstupů rozptylové studie. Obecně je vysoká nejistota modelování imisních
koncentrací suspendovaných částic, neboť současné imisní rozptylové modely nezohledňují
všechny emisní faktory, podílející se na výsledných imisích. Tato nejistota je dána jak
validitou vstupních dat, zejména pro vzdálený časový horizont (2015), tak i vlastním
matematickým modelem. Vyšší nejistotou je zatíženo modelování krátkodobých maximálních
imisních koncentrací, teoreticky dosahovaných za nejnepříznivějších rozptylových podmínek.
Otázkou je vhodnost užití modelu SYMOS z pohledu sekundárních emisí PM10 a z pohledu
efektu uzavřených „kaňonů“ ulic.
Nejistota spojená s očekávanou zvýšenou prašností ze stavby z přesypávání, nakládání a
vysypávání zeminy a jiných materiálů, z prachu zvířeného větrem z odkrytých prašných
ploch a z prachu zvířeného při průjezdu aut (pochopitelně ne všechen tento prach
představuje frakci PM10, značná část prachu bude patrně tvořena většími částicemi).
Nejistoty ve znalosti a odhadu budoucího imisního pozadí v dané lokalitě. Při kvantitativní
charakterizaci rizika je tato nejistota zásadní. U imisního pozadí lze předpokládat
v hodnoceném roce 2015 příznivější stav, nežli udávají současné výsledky měřících stanic a
model ATEM.
Další závažnými nejistotami jsou nejistoty spojené s odhadem počtu exponovaných osob
a nejistoty spojené s údaji o exponované populaci. Tyto nejistoty vyplývají především ze
zjednodušujícího předpokladu homogenního rozložení obyvatel v ploše obce. Odhad rizik byl
proveden při neznalosti detailnějších charakteristik exponované populace (věkové složení,
citlivé podskupiny, doba trávená v místě bydliště, rekreační a jiné aktivity, probíhající
v zájmovém území).
Nejistoty obecně spojené s použitím konzervativního přístupu. Tento přístup celkové riziko
vědomě nadhodnocuje, neboť používá imisní koncentrace vypočtené pro nejvíce
exponované venkovní body rozptylové studie a předpokládá 24 hodinovou expozici.
Z hlediska analýzy nejistot je ještě nutno zdůraznit, že hodnocené látky nepůsobí ve vnějším
ovzduší izolovaně, nýbrž vždy v komplexní směsi s mnoha dalšími, sekundárně vznikajícími
škodlivinami. Platí to zejména u oxidu dusičitého, jehož běžně dosahované koncentrace
v ovzduší zřejmě samy o sobě velké riziko nepředstavují, ale významně se podílejí na vzniku
nebezpečnějších látek, jako je ozón a jemná frakce pevných částic. Použití konzervativního
expozičního scénáře se z těchto pohledů jeví jako opodstatněné.
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Nejistoty spojené s aplikací vztahů mezi expozicí a účinkem, získaných ze zahraničních
epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou
znečištěného ovzduší a populace a s jinými populačními zvyklostmi může vést ke zkreslení
výsledků. Je to však nezbytný postup, neboť české údaje o vztahu dávka – účinek zatím
nejsou k dispozici.
Nejistoty spojené s odvozením jednotky karcinogenního rizika WHO pro benzen
v ovzduší, která skutečné riziko zřejmě významně nadhodnocuje.
I když byl odhad rizika zpracován standardními postupy na základě současných znalostí a
doporučení nejvýznamnějších institucí zabývajících se zdravotními účinky faktorů životního
prostředí, nutno konstatovat, že se jedná stále ještě o zjednodušený pohled na složitý
komplexní děj s mnoha dalšími faktory a proměnnými.
Voda
Kvalita vod ať již povrchových či podzemních je posuzována podle příslušných norem a
nařízení vlády ČR. V daném případě byly využity informace z geologického archivu vlastní
firmy (podzemní vody) a informace z Úlohy SGÚ a Ročenky „Praha životní prostředí“
zejména pro vody povrchové.
Nejistotami je ta skutečnost, že nejsou k dispozici informace o kvalitě vod např.
v Jinonickém potoce, rybníce tj. v těch vodotečích, kde není prováděn monitoring tak, jako
např. ve Vltavě, Dalejském potoce. Situaci lze vyřešit v další fázi projektové přípravy tím, že
bude zahájen nulový monitoring dle projektu monitoringu.
Pokud se týká podzemních vod je nutné odstranit nejistoty tím, že bude proveden
podrobný inženýrskogeologický průzkum, realizovány odběry podzemních vod s analýzami
zaměřenými i na složky, charakterizující kvalitu vod z hlediska životního prostředí. V případě
studen i zde monitorovat, hladinu a kvalitu. Tím bude získán dostatečný obraz o stávajícím
znečištění a následně i při výstavbě a při provozu.
Půda
Kvalita půdy byla řešena dle syntetických půdních map ČR v měř. 1:5000 a podle mapy
BPEJ. Hodnocení se opíralo o příslušný zákon č. 334/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dále bylo pro určení třídy ochrany použit i Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy.
Nejistota plyne s absence podrobného pedologického průzkumu při konečném záborovém
elaborátu definitivní trasy. Pak lze určit trvalý, dočasný zábor ZPF, mocnost skrývky ornice,
tedy podklad pro vynětí ze ZPF.
Toto řešení je možné až v dalším stupni projektové dokumentace.
Geofaktory
Posouzení geologické, hydrogeologické, hydrologické stavby území vycházelo
z archivních průzkumů, které jsou pro zájmovou oblast plně k dispozici v naší firmě. Ostatní
geofaktory jako jsou nerostné suroviny byly získány ze zdrojů GEOFONDU. Radonové a
korozní zjištění je předmětem opět podkladů vycházející ze zdrojů archivu firmy PUDIS a.s.,
která se těmito problémy plně zabývá.
Je zcela zřejmé, že informace o geofaktorech jsou zatíženy určitou nejistotou, která
vyplývá z absence podrobných průzkumů. Náročné stavební dílo, jako je Radlická radiála
vyžaduje pro jednotlivé vysoce exponované objekty (tunely, MÚK, mosty, propustky apod.)
realizaci příslušných průzkumů. Proces EIA nemůže suplovat tyto práce – jsou vysoce
technicky, ekonomicky i časově náročné. U exponovaných staveb jako je tunel Radlická je
nutno řešit tento problém i průzkumnou štolou.
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Proto je nutno v další fázi projektové přípravy se zaměřit na příslušné průzkumy tak, aby
informace o stavbě byly dostatečně podrobné a došlo k jednoznačným návrhům např. na
zakládání objektů, systému hloubení tunelu, ražbě a pod.
Flóra a fauna
Výsledky zjištění jsou potvrzeny celoročním aspektem sledování v terénu. Byl pořízen
soupis druhů ať již flóry či fauny. Hodnocení bylo provedeno odborným pracovištěm, určeny
byly střety s chráněnými druhy a popsány jak dalece jsou stavbou ohroženy. Průzkum byl
zaměřen i na hodnocení NATURA 2000. Zde nejistoty nevznikají, neboť situace byla
podrobně zmapována a vyhodnocena. Přesto je vhodné před zahájením stavby aspekt
sledování opakovat, neboť by mohlo od doby pasportizace dojít ke změnám a tedy ev. se
promítnout do návrhů na ochranu flory a fauny.
Posouzení problematiky kulturních a historických hodnot
Řešení je zpracováno ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů. Neuvažujeme, že by došlo k zásadním pochybením, neboť
podklady, ze kterých se vychází, jsou zřejmé a těžko měnitelné.
Krajinný ráz
Posouzení navrhované stavby z hlediska vlivu na krajinný ráz byl zpracován ve smyslu §
12 zák. č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nejistoty mohou vzniknout tím, že
nejsou k dispozici dostatečné podklady pro technické řešení.
V rámci tohoto procesu EIA byly možné nedostatky eliminovány, vhodně doplněny
vizualizací i urbanismem, takže je možno považovat vyhodnocení vlivu na krajinný ráz jako
konečný materiál hodnotící dostatečně fundovaně vliv Radlické radiály na krajinný ráz.
Paleontologické nálezy
Paleontologické nálezy byly popsány na základě znalostí odborníků na paleontologii,
z podkladů, kteří o zájmovém území mají potřebné informace. Jistotu, či nejistoty nálezů lze
vysledovat pouze při výstavbě Radlické radiály formou dohledu paleontologa, případně
záchranným paleontologickým průzkumem.
Archeologické nálezy
Problematika archeologických nálezů vycházela z informací Muzea hl.m. Prahy, jejich
archivu a zjištění v rámci archeologických průzkumů a výzkumů v zájmové oblasti. Obdobně
jako u paleontologických nálezů je možno nejistoty odstranit pouze archeologickým
dohledem při výstavbě, ražbě a hloubení tunelů.
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D.6 CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH
A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE
Hodnocení vychází z dostupných podkladů a informací, které jsou specifikovány výše,
z podkladů získaných v průběhu zpracování Dokumentace a Oznámení, od projektantů a
jednotlivých odborníků na danou problematiku. Dále byly čerpány informace z literatury,
internetových stránek, věstníků MŽP ČR, osobních znalostí v praktickém řešení a
v neposlední řadě z podrobné rekognoskace terénu.
Neurčitost v rozhodování vytváří vždy modelové zpracování. To je však závislé na kvalitě
vstupních údajů. Ze všech podkladů není patrné, že by tato vstupní data byla zatížena tak
neúměrnou chybou, která by v celkovém kontextu zcela zásadně ovlivnila výsledek
rozhodování.
Detailní vyhodnocení vlivů výstavby lze posuzovat až v další fázi projektové přípravy po
upřesnění materiálových toků, příslušných průzkumů, plánů organizace výstavby, strojového
parku, resp. zhotovitele(lů) stavby a dalších nutných podkladů, které jsou nezbytné pro další
fázi projektové přípravy.
Výpočty provedené na základě předaných podkladů dobře charakterizují dopady na okolí,
což dokládají i jednotlivé studie (např. hluková a exhalační studie, biologický průzkum,
krajinný ráz, geotechnické posouzení, dopravní informace, urbanismus apod.).
Vzhledem k charakteru záměru je možno konstatovat, že při zpracování se nevyskytly tak
zásadní nedostatky ve znalostech a neurčitostech, které by mohly zásadně ovlivnit
hodnocení jednotlivých faktorů v Dokumentaci.
Lze konstatovat, že připravovaný záměr je možné v území realizovat za předpokladu
ochranných technických opatření, která budou zaměřena nejen na dobu před výstavbou,
v průběhu výstavby, ale i za provozu.
Nejistoty byly popsány v předchozí kapitole.
V každém případě je nutno v další fázi projektové přípravy zapracovat a respektovat
případně nové poznatky, názory orgánů státní správy a samosprávy a občanů, které se
uplatní k této Dokumentaci.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
RADLICKÁ RADIÁLA – od územní k investorské přípravě
Začlenění do systému
Dopravní systém hlavního města pro individuální dopravu je postaven na radiálně
okružním systému. V něm přebírají prioritní funkci dva okruhy, které vzájemně propojuje
soustava radiál. Jejich význam je v celém systému nezastupitelný. Na pražském (vnějším)
okruhu povětšinou navazují na rozhodující vstupy do města a směřují k okruhu městskému.
Kromě zprostředkování přímých dostředných vztahů na sebe v území, kterým procházejí,
nasávají dopravu a rozvádějí ji na oba okruhy. V územní struktuře tak na sebe přebírají
významnou sběrnou dopravní funkci. Konkrétně radiála Radlická navazuje na západě Prahy
na dálnici D5 a z hlediska funkčního začlenění je v systému její část provozována již řadu let.
Od „nultého“ kilometru dálnice D5 v Třebonicích ji z pražského uličníku známe pod názvem
Rozvadovská spojka. Dnes je dočasně ukončena ve Stodůlkách mimoúrovňovou křižovatkou
s ulicí Bucharova. Další její pokračování na východ směrem k městskému okruhu bylo
dlouho předmětem zkoumání a prověřování.
Nebyl to úkol jednoduchý a časem se postupně vyvíjel. Území, kterým má Radlická
radiála projít, vytváří pro trasu specifické terénní i urbanistické podmínky. Mezi údolní nivou
Vltavy, kde leží trasa městského okruhu, a planinou Jinonic, je rozdíl více než 100 výškových
metrů. Dramatické výškové rozdíly jsou zjevné i v severo-jižním směru, kde nad Radlické
údolí vystupují Paví vrch a Kesnerka přecházející do konfigurace Dívčích hradů. Bariéru pro
průchod trasy tvoří i historická zástavba Jinonic a zastavěné Radlické údolí orientované ve
směru přirozené trasy radiály. Proces nalezení optimálního řešení se pomalu chýlí ke konci.
Co je to optimální řešení? Výhodná trasa pro urbanistu nemusí být přijatelná pro dopravního
inženýra, jiný názor k řešení zaujme ekolog, jiný úředník státní správy nebo politik. Určitě
svérázný postoj zaujme obyvatel, který v místě žije. A každý člověk upřednostňuje jiné
zájmy. Optimální řešení prostě neexistuje. Lépe je říci kompromisní. Následné odstavce
stručně shrnují, jakými postupy se ke konečné shodě dospělo. A je výsledné řešení opravdu
konečné? Dokud po Radlické radiále nebudou projíždět její uživatelé, určitě ne.
Směrný územní plán Prahy - rok 1986
Historicky nejstarší varianty řešení Radlické radiály ze 70. let minulého století byly
charakteristické vedením trasy úbočím Kesnerky a umístěním rozsáhlé mimoúrovňové
křižovatky s městským okruhem (tehdy střední dopravní okruh) v oblasti Koulky na
Smíchově. Přestože trasa byla prověřována v povrchových i tunelových verzích, vždy
vyvolávala poměrně značné demolice stávající zástavby. Celkové pojetí této dopravní stavby
preferovalo dopravní funkci. Radiála byla navrhována v parametrech extravilánové
komunikace bez vzájemné vazby na přilehlou urbanistickou strukturu. Popsané řešení bylo
zakotveno ještě ve „Směrném územním plánu z roku 1986“.
Období počátku 90. let
Zlom ve vývoji názorů na vedení Radlické radiály nastal počátkem 90. let. V důsledku
přehodnocení zásad pro tvorbu nového územního plánu Prahy se postupně vyvíjely i názory
na možnost uplatnění tunelů na dopravních stavbách. Měřítka hodnot ve společnosti se
překotně vyvíjela. To umožnilo zabývat se i variantami, které se v dřívější době nejevily
reálně.
Posun ve vývoji řešení Radlické radiály nastal zejména v souvislosti s pracemi na
„Urbanistické studii Smíchov“. Několik prověřovacích studií prokázalo, že sporné zaústění
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Radlické radiály na městský okruh v prostoru pod Koulkou má alternativu. Průkaz reálnosti
napojení v prostoru Zlíchova s tunelovým průchodem pod Dívčími hrady navrhnul řešení pro
odstranění v té době již nepřijatelného střetu s blokovou zástavbou dolní části Radlického
údolí a Smíchova. Výhoda tzv. jižní varianty radiály byla spatřována i v potlačení
dostředného směru radiály a zdůrazněním její rozváděcí funkce. Urbanistická studie
Smíchova však byla stále zpracovávána pro dvě rovnocenná zadání. S napojením Radlické
radiály na severu (u Koulky) i na jihu (Na Zlíchově). Možné je zmínit, že v té době byly k
posuzování i další náměty vznikající v neformálních iniciativách. Pro trasu radiály se hledaly
ideální stopy v širokém vějíři variant. Prověřovány byly tunely pod Pavím vrchem, pod
kopcem Kesnerky i pod Dívčími hrady. Místo napojení Radlické radiály tak oscilovalo od
prostoru u Ženských domovů na Smíchově až ke křižovatce u Barrandovského mostu.
Rozhodovací proces vztažený k volbě varianty Radlické radiály urychlilo zahájení přípravy
staveb městského okruhu na Smíchově. Dokumentace pro územní rozhodnutí staveb
Zlíchov – Radlická a Radlická – Strahovský tunel (tunely Mrázovka v tzv. dlouhé variantě)
předurčily její místo napojení. Koncepce stavby Zlíchov – Radlická byla již nezvratně
založena na připojení Radlické radiály v prostoru podjezdu Na Zlíchově.
Územní plán Prahy, stabilizovaná území – rok 1994
Plán stabilizovaných území ÚPn z roku 1994 ponechal pro řešení Radlické radiály
poměrně značnou volnost. V zájmovém území stabilizoval v podstatě pouze stávající
zástavbu a konkretizaci funkčního a prostorového uspořádání území Radlického údolí a
Jinonic odkázal na dořešení vedení trasy radiály. Rozvoj území tak odkázal na nezbytnost
prověření další územně plánovací dokumentací, resp. urbanistickou studií.
Koncept územního plánu - rok 1996
Koncept ÚPn již opustil koncepci Radlické radiály jako kapacitní rychlostní komunikace a
od prostoru stanice metra Radlice položil trasu radiály do Radlické ulice. Zároveň potvrdil její
napojení na městský okruh podle výsledné varianty urbanistické studie Smíchov na Zlíchov.
V řešení radiály zdůraznil městské prvky dopravního spojení na úkor dopravních parametrů a
segregace trasy.
Územní plán Prahy - rok 2000
Tento plán také upřednostňuje vedení Radlické radiály v tzv. „městské variantě“. Zároveň
však vymezil vyhláškou prostor Radlic a Jinonic jako „Velké rozvojové území“, na které tím
byla vyhlášena stavební uzávěra. Tento krok umožnil dále detailněji ověřit variantní trasy
Radlické radiály a s nimi související funkční využití ploch v území podrobnějšími postupy nad
rámec řešení územního plánu. Textová část územního plánu popisovala v roce 1999
Radlickou radiálu následovně: „Radlická radiální komunikace plní funkci hlavní sběrné
komunikace pro prostor Radlic, Jinonic a Jihozápadního města a navazuje na dálnici D5
směrem do města. Tato sběrná komunikace je tvořena stávající Rozvadovskou spojkou mezi
vstupem dálnice D5 do města a ulicí Bucharovou. Její pokračování mezi ulicí Bucharovou a
MO na Smíchově je v návrhu řešeno prodloužením stávajícího úseku RR do ulice Bucharovy
po ulici Řeporyjskou a dále pak po zrekonstruované ulici Radlické. Rekonstrukcí sledované
zkapacitnění ulice Radlické je navrženo rozšířením na komunikaci se středním dělícím
pruhem a vyloučením úrovňových křižovatek. Stopu ulice Radlické opouští RR v místě ulice
U Slévárny, kde se odklání jižním směrem a raženými tunely pokračuje do MUK na Zlíchově.
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Urbanistická studie Radlice – Jinonice - rok 2000
Samostatnou součástí etapy v předstihu zpracovávaných průzkumů a rozborů pro
urbanistickou studii, bylo zhotovení dokumentace, zabývající se prověřením strategických
variant rozvoje území a prověřením uzlových urbanisticky citlivých míst v souvislosti s trasou
Radlické radiály (rok 2000). Materiál rozborově shrnul dosavadní poznatky a výčet
prověřovaných variant radiály doplnil o další náměty a modifikace. Závěry průzkumů a
rozborů vyústily v zadání urbanistické studie, která měla v konceptu rozpracovat dvě
základní varianty trasy. Variantu „městskou“ a variantu „segregovanou“.
Varianta městská.

Charakteristikou městské varianty je snaha o začlenění dopravní trasy do území, s
maximálním respektováním současných urbanistických vztahů. Varianta zdůrazňuje význam
radiály pro obsluhu přilehlého území. Vlastní trasa využívá v maximální míře stávající profil
Radlické ulice s tím, že je předpokládána její úprava, rozšíření a posílení kapacity a
dopravních parametrů. V průchodu Jinonicemi uvažuje s vedením v podzemní úrovni.
Varianta představuje méně investičně náročné řešení, spočívající zejména v minimalizaci
zemních prací, využití stávajících komunikací a minimalizaci délky tunelového úseku pod
Dívčími hrady.
Varianta segregovaná.
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Trasa je vedena pokud možno mimo urbanizované území. Tam, kde to není možné, je
položena do terénního zářezu nebo je vedena v tunelu. Charakterem je v podstatě
pokračováním dnes provozované Rozvadovské spojky. Urbanistickou osou území zůstává
dnešní Radlická ulice. Oproti variantě městské jsou navrhovány delší tunelové úseky.
Segregace trasy se projevuje příznivěji na dotčení stávající zástavby Radlic negativními vlivy
z vedení dopravy.
Koncept urbanistické studie (rok 2001) rozpracoval uvedené varianty a doložil k nim ve
standardním obsahu i další urbanistické souvislosti. Ve svých závěrech se přiklonil shodně s
doposud převažující podporou k modifikaci varianty městské. Prezentované varianty
vyhodnotil následovně:
„Ze souhrnného zhodnocení nevyplývá jednoznačný průkaz výhodnosti segregované
varianty trasy oproti variantě městské. V oblastech a kriteriích, kde bylo možno očekávat
přínos segregovaného řešení v dopadu na území, je faktický rozdíl obou variant minimální.
Na druhé straně nelze přehlédnout negativa segregované trasy, zejména absenci připojení
území v oblasti Radlic a z toho plynoucí důsledky pro území, delší tunelové trasy při větším
podélném sklonu a tím i vyšší realizační a provozní náklady“.
V průběhu připomínkového řízení, v rámci vyhodnocování variant tras Radlické radiály a
při výběru nejvhodnější varianty pro dopracování urbanistické studie, však nedošlo ke shodě
dotčených městských částí ani dalších institucí. Závěry zpracovatele a pořizovatele
dokumentace nebyly projednáním potvrzeny. Pořizovatel studie proto postoupil problém k
projednání ve výborech ZHMP. Ve Výboru dopravy a shodně i ve Výboru pro územní rozvoj
byla vyslovena preference variantě segregované. Byly však zároveň stanoveny další
podmínky pro její optimalizaci. Realizovatelnost varianty měla být prověřena variantním
výškovým usazením v území a zejména zlepšením spádových parametrů v tunelovém úseku
pod Dívčími hrady.
Prověření realizovatelnosti – rok 2003

Doposud poslední studijní práce byla zpracována na základě připomínek k výběru variant,
doložených v urbanistické studii Radlice – Jinonice z roku 2001. Předmětem bylo, zejména
optimalizovat návrh technicky a to včetně zhodnocení dopadů do území, aby byl přijatelný
pro městské části kterými trasa prochází a pro rozhodující orgány státní správy. Studie
upravila podélné sklony v tunelové části (maximální sklon se podle poslední úpravy snížil z
5,5% na 4,8%), navrhla úpravu napojení místních vztahů, pro tunelové úseky stanovila
základní koncepci technologické vybavenosti a navrhla rozdělení Radlické radiály na
stavebně provozní úseky. Závěry z „Prověření realizovatelnosti“ byly následně zohledněny v
dopracování US Radlice – Jinonice (rok 2003), doprovázeném „Celkovým vyhodnocením
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urbanistické studie Radlice – Jinonice“, které pořizovatel vydal v dubnu roku 2004. Cíl celého
procesu nalezení optimálního řešení byl naplněn navazujícím bezrozporovým projednáním s
Městskými částmi Praha 5 a Praha 13.
Srovnání variant

Změna územního plánu Prahy - rok 2005
Projednaná urbanistická studie posléze posloužila jako podklad pro změnu územního
plánu, který má zrušit stavební uzávěru ve velkém rozvojovém území stanovenou vyhláškou
v roce 1999. Dne 6.1.2005, v souladu s příslušnými paragrafy zákona o územním plánování
a stavebním řádu, oznámil Magistrát hlavního města Prahy zahájení projednání návrhů změn
„Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy“. Ve skupině 103 navrhovaných změn je i
návrh na zrušení VRÚ Radlická radiála.
Závěr
V současnosti platné řešení podle schváleného územního plánu, s vymezením VRÚ
Radlická radiála s trasou radiály ve variantě městské, se na základě urbanistické studie
změní na variantu segregovanou. Zdá se, že územní proces je u konce. Fáze přípravy
Radlické radiály se překlápí do kompetence odboru městského investora. Konkrétní
investorská příprava byla zahájena prací na zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí.
V rámci zpracovaného Oznámení a připomínek k tomuto Oznámení bylo řešeno variantní
vedení Radlické radiály v MÚK Řeporyjská. Dokumentace toto variantní řešení rozpracovává
do stejné podrobnosti.
Křižovatka MÚK Řeporyjská je umístěna v poloze průniku několika prostorových os,
stávající ulice Řeporyjská, osy prostoru okolí stanice metra Nové Butovice a nové osy
Radlické radiály. Přes tento napojovací uzel jsou řešeny dopravní vztahy mezi RR a ulice
Jeremiášova a Bucharova se širšími vazbami na obytné celky Nové Butovice, Stodůlky,
Velká Ohrada a Řeporyje.
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Křižovatka je navržena ve dvou variantách řešení, ve variantě A s převedením hlavní
trasy přes okružní křižovatku po mostě a ve variantě B s vedením hlavní trasy Radlické
radiály po povrchu a okružní křižovatkou v horní úrovni. Obě řešení jsou určena podzemními
konstrukcemi metra, včetně vstupu do OSM.
POROVNÁNÍ HODNOCENÝCH VARIANT V DOKUMENTACI
Porovnání varianty nulové, tj. nerealizování posuzovaného záměru „Stavba 9567
Radlická radiála JZM – Smíchov“ a varianty aktivní, tj. realizace posuzovaného záměru bylo
provedeno v rámci jednotlivých kapitol D.1 a studií. Z výsledků vyplývá, že realizace
posuzovaného záměru přinese z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
zlepšení původní situace a to zejména s ohledem na dopravní situaci v řešeném území a
s ní spojený vliv na znečištění ovzduší, akustickou situaci a faktor pohody. Ostatní složky se
vyznačují slabým vlivem.
Varianta A
V této křižovatce je prostřednictvím sběrné komunikace Řeporyjská napojena na
Radlickou radiálu oblast JZM a Jinonic. Mimoúrovňová křižovatka je prstencového tvaru
s převedením hlavní trasy přes okružní křižovatku po mostních objektech. Výškové řešení
křižovatky i hlavní trasy v této křižovatce je jednoznačně určeno MÚK Řeporyjská a
přestavba ul. Řeporyjská – varianta A






rampy B, C (MÚK Řeporyjská)
rampa D (MÚK Řeporyjská OK)
rampy E, F (MÚK Řeporyjská)
komunikace B (přestavba ul. Řeporyjská, jihozápad)
komunikace C (přestavba ul. Řeporyjská, severovýchod)

V této křižovatce je prostřednictvím sběrné komunikace ul. Řeporyjské napojena na
Radlickou radiálu oblast Jihozápadního města a Jinonic. Mimoúrovňová křižovatka je
prstencovitého tvaru s převedením hlavní trasy přes okružní křižovatku po mostních
objektech. Výškové řešení okružní křižovatky je jednoznačně určeno minimální výškovou
diferencí nad tunely metra a výškové řešení hlavní trasy je určeno průjezdným profilem na
okružní křižovatce.
Rampy B, C, E a F jsou navrženy jako dvoupruhové jednosměrné křižovatkové rampy.
Směrovým řešením reagují na návrh opěrných zdí. Navržený poloměr směrového oblouku R
´700.00 m nevyžaduje dostředné příčné klopení na rampách.
Komunikace B (přestavba ul. Řeporyjská, jihozápad) je navržena jako dělená čtyřpruhová
sběrná komunikace. Geometricky je definována jako dvě samostatné větve. Na stávající ul.
Řeporyjskou je napojena za křižovatkou s ulicemi Radlická, Jeremiášova a Bucharova a
přímo radiálně směřuje k okružní křižovatce. Šířka středního dělícího pásu u křižovatky s
ulicemi Radlická, Jeremiášova a Bucharova 6.00 m a směrem k okružní křižovatce se
snižuje až na 3.00 m. Výškové řešení je jednoznačně určeno napojením na stávající vozovky
na začátku a na okružní křižovatku na konci. Maximální podélný sklon je 4.1 %.
Pohyb pěších je v tomto uzlu řešen po dvou nově navržených pěších cestách. Obě jsou
plně segregovány od zatížených komunikací, od hlavní trasy Radlické radiály a ul.
Řeporyjská v úseku Radlická – nová OK. Okružní křižovatku přechází po lávkách, Radlickou
radiálu podchází pod mosty, rampy MÚK podchází podchody. Na tyto cesty jsou napojeny
pěšiny v parkově upravených plochách severně od MÚK. V systému pěších cest je
ponechána rezerva pro budoucí napojení rozvojové plochy východně od MÚK.

Pudis a.s.

280

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

Varianta B






rampy B, C (MÚK Řeporyjská)
rampa D (MÚK Řeporyjská OK)
rampy E, F (MÚK Řeporyjská)
komunikace B (přestavba ul. Řeporyjská, jihozápad)
komunikace C (přestavba ul. Řeporyjská, severovýchod)

V této křižovatce je prostřednictvím sběrné komunikace ul. Řeporyjské napojena na
Radlickou radiálu oblast Jihozápadního města a Jinonic. Mimoúrovňová křižovatka je
prstencovitého tvaru s převedením okružní křižovatky přes hlavní trasu po mostních
objektech. Výškové řešení křižovatky i hlavní trasy v této křižovatce je jednoznačně určeno
konstrukcemi tunelů metra, které hlavní trasu Radlické radiály v této křižovatce kříží
s minimální výškovou diferencí, poloha samotné okružní křižovatky je dána průjezdným
profilem Radlické radiály.
Rampa D okružní křižovatka je velkou okružní křižovatkou s průměrem středního ostrova
100.00 m. Výškové řešení je jednoznačně určeno konstrukcemi tunelů metra, minimální
možnou výškovou diferencí mostů na OK a průjezdného profilu na Radiále. Max. podélný
spád na okružní křižovatce dosahuje hodnoty 3.26 %.
Rampy B, C, E a F jsou navrženy jako dvoupruhové jednosměrné křižovatkové rampy.
Směrovým řešením reagují na návrh opěrných zdí. Navržený poloměr směrového oblouku R
´700.00 m nevyžaduje dostředné příčné klopení na rampách.
Komunikace B (přestavba ul. Řeporyjská, jihozápad) je navržena jako dělená čtyřpruhová
sběrná komunikace. Geometricky je definována jako dvě samostatné větve. Na stávající ul.
Řeporyjskou je napojena za křižovatkou s ulicemi Radlická, Jeremiášova a Bucharova a
přímo radiálně směřuje k okružní křižovatce. Šířka středního dělícího pásu u křižovatky s
ulicemi Radlická, Jeremiášova a Bucharova 6.00 m a směrem k okružní křižovatce se
snižuje až na 3.00 m. Výškové řešení je jednoznačně určeno napojením na stávající vozovky
na začátku a na okružní křižovatku na konci. Maximální podélný sklon je 6.0 %.
Komunikace C (přestavba ul. Řeporyjská, severovýchod) je úsek napojení ul. Řeporyjské
ve směru do Jinonic na okružní křižovatku. Pro značný výškový rozdíl (mezi napojením u ul.
U Jinonického rybníka a napojením na OK je výškový rozdíl 10 m) je zvolena odlišná stopa,
která prodlouží trasu a umožní překonat značný výškový rozdíl. Větev C2 navazuje na ul.
Řeporyjskou a obloukem o R=30 m se stáčí o 116° sm ěrem do rozvojových ploch východně
od MÚK. Větev C1 je krátký úsek, který propojí větev C2 a okružní křižovatku. Maximální
podélný sklon je 7.0 %, v místě křižovatky větví C1 a C2 je vozovka na násypu ve výšce 6 m
nad stávajícím terénem.
Pohyb pěších je v tomto uzlu řešen po nově navrženém systému pěších cest, které jsou
plně segregovány od zatížených komunikací, od hlavní trasy Radlické radiály a ul.
Řeporyjská v úseku Radlická – nová OK. Okružní křižovatku podchází pod mosty na Okružní
křižovatce a rampách, Radlickou radiálu přechází po těchto mostech. Na tyto cesty jsou
napojeny pěšiny v parkově upravených plochách severně od MÚK. V systému pěších cest je
ponechána rezerva pro budoucí napojení rozvojové plochy východně od MÚK.
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Porovnání variant z hlediska vstupů (půda, voda, surovinové a energetické zdroje, nároky na
dopravní infrastrukturu)
Rozdíl mezi variantami je následující:


varianta B si vyžádá vzhledem ke svému technickému řešení a vzhledem k přeložce
ulice Řeporyjské větší zábor pozemků ZPF vzhledem k velikosti záborů v rámci celé
RR se nejedná o významný vliv. Pozemky PUPFL nebudou ani jednou z variant
dotčeny



nároky na vodu jsou u obou variant shodné



nároky na surovinové a energetické zdroje jsou totožné



nároky na dopravní infrastrukturu jsou z hlediska intenzit dopravy totožné, varianta B
si vyžádá přeložku Řeporyjské ulice

Porovnání variant z hlediska výstupů (ovzduší, odpadní vody, odpady, hluk)
Rozdíl mezi variantami je následující:


z hlediska produkce škodlivin do ovzduší není mezi variantami rozdíl



z hlediska produkce odpadních a srážkových vod není mezi variantami rozdíl



z hlediska produkce odpadů není mezi variantami rozdíl



z hlediska hluku varianta A v důsledku možné instalace protihlukových stěn po svém
obvodu vychází ve výpočtech lépe

Porovnání variant z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí
Podrobnější a slovní hodnocení vztahu obou variant je uvedeno v kapitole D.1. Zde
uvádíme tabulkový souhrn.
Níže uvedená tabulka vychází z tabulky významnosti vlivů RR, resp. MÚK Řeporyjská na
jednotlivé složky životního prostředí. Zatřídění složek do kategorií ve zmiňované tabulce je
dále vzato v úvahu při hodnocení vlivů variant.

Osnova
Předmět hodnocení
EIA
D.1.1

D.1.2
D.1.3
D.1.4
D.1.5
D.1.6
D.1.7
D.1.8
D.1.9
D.1.10
D.1.11

Vlivy na zdraví - emise
Vlivy na zdraví - hluk
Vliv na faktor pohody
Vliv na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vlivy na povrchové vody
Vlivy na podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv na flóru a faunu, ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na kulturní památky a hmotný majetek
Vliv na urbanismus
Vliv na dopravní infrastrukturu

Kategorie významnosti/varianty MÚK
I
II
III
A
B
A
B
A
B
0
0
+
+
0
0
+
0
0
0
0
0
0
0
0
+
+
+
+
0
0

Pozn.: + pozitivní vliv, - negativní vliv, 0 neutrální vliv – vše vztaženo k variantám vzájemně.
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Jak je z výše uvedené tabulky patrné, v nejvýznamnějších otázkách (zdraví, hluk, krajina)
vychází lépe varianta A.
V rámci variantního provedení MÚK Řeporyjská jsou řešitelné obě alternativy, tj.:


Varianta A - Radlická radiála nad úrovní terénu, křížení v dolní poloze v úrovni terénu.



Varianta B – Radlická radiála v dolní poloze, křížení (rondel) nad Radlickou radiálou.

Po obdržení podrobnějších podkladů, zejména pak technického řešení varianty B a
následně zpracovaných nových studií, byl opětovně zhodnocen vliv záměru resp. variantního
provedení MÚK Řeporyjská na jednotlivé složky životního prostředí.
Zpracovatelé Dokumentace se na základě výše uvedených výsledků a
zpracovaných studií přiklánějí k provedení MÚK Řeporyjská ve variantě A, tj. rondel
v dolní poloze a RR nad úrovní terénu.
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F. ZÁVĚR
Na základě posouzení projektové dokumentace z hlediska vlivů stavby na životní
prostředí a doložených studií, nebyly zjištěny tak významné skutečnosti, které by
znemožňovaly realizaci a provozování záměru. Při dodržování navržených podmínek a
podmínek, které vyplynou z dalších fází projektové přípravy, nebude záměr spojen se
základními negativními vlivy na složky životního prostředí a zdraví obyvatel.
Realizace záměru „Stavba 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov přinese z hlediska
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí zlepšení původní situace a to zejména
s ohledem na dopravní situaci v řešeném území a s ní spojený vliv na znečištění
ovzduší, akustickou situaci a faktor pohody. Ostatní složky se vyznačují slabým
vlivem.
Zpracovatelé Dokumentace se na základě vyhodnocení vlivů variantního provedení
MÚK Řeporyjská na životní prostředí přiklánějí k provedení MÚK Řeporyjská ve
variantě A, tj. rondel v dolní poloze a RR nad úrovní terénu.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Radlická radiála jako jedna ze základních částí sítě hlavních komunikací na území hl. m. Prahy
bude plnit svou funkci v etapovém stavu (stav při uvedení RR do provozu) tak i ve výhledu tak jak ho
definuje Územní plán hl. m. Prahy a koncept územního plánu VÚC pražské aglomerace.
Výsledná varianta vychází z Urbanistické studie Radlice – Jinonice, Prověřovací studie
proveditelnosti Radlické radiály a dokumentace DÚR - návrh.
Jako výsledná varianta doporučená pro další propracování byla vybrána varianta 2 – varianta
segregovaná. Tato varianta radiály je prověřena i z hlediska etapizace výstavby. U této varianty je
posouzena alternativně MÚK Řeporyjská. Varianta A je ta, ve které Radlická radiála (RR) vede
v prostoru MÚK po mostě a okružní křižovatka (rondel) bude na úrovni terénu. Varianta B – ve které je
Radlická radiála vedena v prostoru MÚK po terénu a okružní křižovatka bude situována na mostech a
na násypech. Historie výběru a optimalizace finální varianty je uvedena v části E.

Hlavní trasa komunikace Radlické radiály
Radlická radiála navazuje na západě na dálnici D5, v prostoru Zlíchova na městský okruh. V
území, kterým RR prochází je sběrnou komunikací městského charakteru ve funkční skupině B. V
současné době je v provozu úsek od Silničního okruhu k ulici Bucharově, kde je doprava z D5
rozptýlena do místní sítě. Dostředné dopravní vztahy ze západní části města jsou převážně vedeny
Košířským údolím a částečně i Radlickou ulicí, rekonstruovanou na kapacitní čtyřpruh od JZM do
Radlic.
Hlavní trasa


hlavní trasa RR, úsek 1 (km 0+000,00 až 1+225,00)



hlavní trasa RR, úsek 2 (km 1+225,00 až 3+150,00)



hlavní trasa RR, úsek 3 (km 3+150,00 až MÚK Zlíchov)

Funkční zatřídění
Hlavní trasa Radlické radiály je v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy navržena jako sběrná
komunikace funkční třídy B. Na západním konci je napojena na provozovaný úsek RR, (ulici
Rozvadovská spojka), která je charakteru místní rychlostní komunikace funkční třídy A. Na západním
konci je napojena na Městský okruh, který je místní komunikací sběrnou funkční třídy B. Prvý úsek je
navržen jako přechodový úsek mezi funkčními třídami A a B. Protože provozovaná část Radlické
radiály a navazující úsek městského okruhu na Zlíchov jsou označeny jako silnice pro motorová
vozidla, je i u této části Radlické radiály předpokládáno její označení jako silnice pro motorová vozidla.
Základní návrhové prvky:
příčné uspořádání:

pouze směrově rozdělené

návrhová rychlost:

80 km/h v úseku 1
70 km/h v úsecích 2 a 3

kategorie komunikace: MS 4 cdk - / 24.5 / 80 v úseku 1
MS 4 dk - / 20 / 70 v úsecích 2 a 3
uspořádání křižovatek: pouze mimoúrovňové
min. poloměr směrového oblouku:
min. délka přechodnic:
max. podélný sklon:

250 m

1 x Vn = 70 m (pro klopení podle osy komunikace)
4.85%

min. poloměr vypuklého výškového oblouku:
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min. poloměr vydutého výškového oblouku:
minimální vzdálenost křižovatek:
vedení MHD:

2500 m
480 m

není uvažováno

Šířkové uspořádání
Stávající provozovaný úsek Radlické radiály má následující šířkové uspořádání:
šířka jízdního pruhu:

3.75 m

šířka zpevněné krajnice:

2.75 m

šířka středního dělícího pásu:

3.50 m

celková šířka vozovky:

11.00m

volná šířka koruny:

26.00 m

Nová vozovka Radlické radiály je na šířkové uspořádání stávající vozovky napojena v přechodovém
úseku dl. 71 m

Část trasy úseku 2 je vedena v hloubených tunelech Butovice a Jinonice, kde šířkové řešení
jednotlivých vozovek v samostatných tunelových troubách je lokálně upraveno podle základní
kategorie tunelů T 7,5. Jde o úpravu šířky vodících proužků z 0.50 m ve volné trase na 0.25 m
v tunelu. šířka jízdního pruhu v tunelu je 3.50 m, celková šířka vozovky v tunelu je 7.50 m.
Úsek 3 je převážně veden v tunelu Radlice, kde šířkové řešení komunikace je upraveno s ohledem
na finanční náročnost optimalizováno změnou šířky vodících proužků z 0.50 m ve volné trase na 0.25
m v tunelu. Šířka jízdního pruhu v tunelu je 3.50 m, celková šířka vozovky v tunelu je 7.50 m u jižní
tunelové trouby a 22.25 m a 11.00 m pro severní tunelovou troubu. Kategorie jižní tunelové trouby
(sestupný tumel) je T 7.5 (dvoupruhové uspořádání). Kategorie severní tunelové trouby (vzestupný
tumel) je T 11.25 (třípruhové uspořádání).
V prostoru odbočení nebo připojení ramp mimoúrovňových křižovatek budou zřízeny přídatné
připojovací nebo odbočovací pruhy v potřebné vzdálenosti. Připojovací a odbočovací pruhy mezi MÚK
Řeporyjská a MÚK Butovice jsou sloučeny v průletové pruhy. Ukončení připojovacího pruh z rampy M
(MÚK Jinonice) by bylo situováno nevhodně v tunelu Jinonice. Ukončení tohoto připojovací pruhu je
navrženo až za tunel Jinonice, připojovací pruh byl prodloužen na 424.00 m. Připojovací pruh z rampy
P (MÚK Jinonice) je zkrácen na 157.83 m tak aby nezasahoval do tunelu Radlice. Odbočovací pruh
do rampy I (MÚK Zlíchov) je situován po levé straně vozovky z důvodu zjednodušení technického
řešení tunelového rozpletu.
Nezpevněná krajnice, popřípadě nouzový či služební chodník je podél vozovek Radlické radiály
navržena v homogenní šířce 1.50 m bez ohledu na konkrétní rozmístění svodidel. Nouzový nebo
služební chodník je navržen v návaznosti na opěrné a zárubní zdi a nouzové zálivy.

Prostorové vedení trasy
Prostorově je trasa určena v úsecích 1 a 2 jednou hlavní osou, která je situována ve středu
dělícího pásu. V úseku 3 je trasa určena samostatnými osami pro jižní a severní tunelovou troubu, tyto
jsou definovány mezi 1. a 2. jízdním pruhem. Směrové oblouky jsou navrženy s oboustrannými
přechodnicemi o minimální délce 1 x Vn = 70 m (pro klopení podle osy komunikace) a delšími.
V úseku 1 je trasa jednoznačně určena návazností na Rozvadovskou spojku a polohou MÚK
Řeporyjská. Tímto poměrně úzkým koridorem mezi protihlukovým valem, na straně k JZM, a
zástavbou na straně k Vidouli je poměrně jednoznačně limitováno směrové i výškové vedení trasy.
Směrově je zde navržen složitý složený oblouk (R1 = 1270 m, R2 = 1125 m, R3 = 1325 m) který
přehází v prostoru MÚK Řeporyjská v přímou. Výškově je začátek trasy navržen v zářezu, který je
doplněn zárubními zdmi. Od km 0+800 na konec úseku 1 je trasa řešena variantně v prostoru jednoho
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koridoru, rozdíl ve směrovém řešení je vyvolaný respektování výstupu z OSM ve variantě B a tvořen
jiným směrníkem přímé v prostoru MÚK Řeporyjská. Příčný rozdíl osy na konci úseku 1 je 4.35 m.
Ve variantně A trasa od km 0+800.00 trasa stoupá nejprve na zemním tělese a následně i na
opěrných zdech na most přes MÚK Řeporyjskou. Ve variantě B trasa od km 0+800.00 stále klesá a
její výškové řešení je určeno přechodem tunelů metra s minimální diferencí.
V úseku 2 je trasa určena polohou MÚK Řeporyjská a koridorem Radlické ulice, kterou trasa
Radlické radiály sleduje a polohou MÚK Jinonice v odtěženém prostoru cihelny. Směrově je průchod
koridorem Radlické ulice navržen jako 4 protisměrné směrové oblouky (2 x R 250 m, R = 265 m a R =
334.95 m) s napojením v inflexních bodech.
Výškově je v části mezi pokračováním úseku 1 a km 1+625 řešeno variantně. Výškové řešení
varianty A je předurčeno přechodem z přemostění v MÚK Řeporyjská do tunelu Butovice a je tvořeno
stálým podélným sklonem. Začátek trasy je v MÚK Řeporyjská je navržen na opěrných zdech, další
část na násypu, u areálu Celní správy na opěrné zdi, který před tunelem Butovice přechází v zářez.
Výškové řešení varianty B vychází z přechodu tunelů metra s následným ztraceným spádem, který
je navržen pro zkrácení délky ramp MÚK Řeporyjská a následným klesáním do tunelu Butovice.
Začátek trasy je v MÚK Řeporyjská je navržen v zárubních zdech, další část na násypu, u areálu Celní
správy na opěrné zdi, který před tunelem Butovice přechází v zářez.
Dále je výškové řešení obou variant shodné a vychází zejména z návrhu MÚK Jinonice u stanice
metra Jinonice a v odtěženém prostoru cihelny. Limitující pro návrh výškového řešení je poloha
komunikace H, která přechází nad tunelem Jinonice.
Další část mezi tunely Butovice a Jinonice je navržena v zářezu, který je kombinován se zárubními
zdmi. Část v prostoru cihelny je navržena v odřezu, mohutný zářez na jižní straně Radlické radiály (na
straně k masivu Dívčích hradů) je částečně doplněn zárubními zdmi
Podélný sklon zde dosahuje nejvyšší hodnoty na otevřeném úseku 4.85%
Úsek 3 je převážně veden v tunelech, kde trasování je podřízeno možnostem návrhu tunelových
objektů. Na začátku úseku se jižní vozovka odklání a vzdaluje od severní tak, aby mezi tunelovými
troubami vznikl dostatečný horninový pilíř. Odklon je navržen dvojicí protisměrných oblouků
(R = 1300 m) tak, aby v této části trasy nedocházelo k překlápění vozovek v tunelech. Dále jsou
vozovky vedeny paralelně s osovou vzdáleností 35.50 m a před MÚK Zlíchov se oddalují až na 58 m.
Maximální podélný spád v severní tunelové troubě je 4.80% v jižní tunelové troubě je 4.85%.
Příčný sklon vozovek je v přímé navržen střechovitý se základní hodnotou 2.50 %. Ve směrových
obloucích je navržen dostředný sklon v hodnotě závislé na poloměru oblouku. Přechody příčného
sklonu jsou navrženy na délku přechodnice. V úseku 1 je navrženo klopení podle vnitřní hrany
vozovek (typ j dle ČSN 73 6101). V úseku 2 je navrženo klopení vnitřní vozovky podle osy jízdního
pásu a vnější vozovky podle vnitřní hrany (typ l). Úsek 3 je navržen beze změn klopení.

Vybavení a příslušenství
Hlavní trasa je navíc oproti obecné části vybavena následujícími zařízeními:
Přejezdy středního dělícího pásu - jsou navrženy v prostorech křižovatek a v návaznosti k
inženýrským objektům (zejména tunelům) pro případná dopravní opatření a možnost přístupu složek
IZS. Přejezdy středního dělení, které se nacházejí v portálové oblasti před tunelem a budou při
provozu otevřeny (možnost přejezdu vozidel IZS ), přejezdy ve volné trase a v křižovatkách budou při
provozu uzavřeny demontovatelným svodidlem.
Nouzové zálivy - Nacházejí se v úseku 2, který je navržen bez krajnice. Jsou navrženy pro možnost
nouzového odstavení vozidla a pro odstav vozidel servisních služeb. Jsou obdobné nouzovým zálivům
v tunelech Tyto zálivy jsou navrženy před portály tunelů, a v návaznosti na Objekt TGC Jinonice.
Délka nouzových zálivu je 40.00 m, délka vjezdového klínu 3.50 m, délka výjezdového klínu 7.00 m,
šířka nouzových zálivů je 3.50 m
Rozmístění nouzových zálivů:
km 1+775.50 - 1+826.00 oboustranný
km 2+220.00 - 2+270.50 oboustranný
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km 2+706.00 - 2+756.50 oboustranný
km 2+239.00 - 2+285.50 pouze u severní vozovky

Dopravní zatížení na úsecích výsledné varianty Radlické radiály
úsek Městský okruh ↔ MÚK Jinonice :

72.000vozidel

úsek MÚK Jinonice ↔ MÚK Butovice západ :

67.100vozidel

úsek MÚK Butovice západ ↔ MÚK Řeporyjská :

75.900 vozidel

úsek MÚK Řeporyjská ↔ D5 :

60.300 vozidel

rampy MÚK Jinonice
směr MO → Radlická :

2 780 vozidel

směr Radlická → MO :

3 080 vozidel

směr D5 → Radlická :

2 990 vozidel

směr Radlická → D5 :

3 000 vozidel

rampy MÚK Butovice západ
směr Butovice → D5 :

950 vozidel

směr D5 → Butovice :

1050 vozidel

rampy MÚK Řeporyjská
směr MO → okružní křižovatka :

6 340 vozidel

směr okružní křižovatka → MO :

7 770 vozidel

směr D5 → okružní křižovatka : 4.500 vozidel
směr okružní křižovatka → D5 : 3.200 vozidel
Kapacitní posouzení
Předběžné kapacitní posouzení bylo provedeno podle metodiky ČSN 73 6110. Předpoklady této
metodiky, které se nejvíce přibližují navrhované části Radlické radiály jsou:


Místní čtyřpruhová komunikace funkční třídy A (místní rychlostní komunikace s omezeným
přístupem, směrově rozdělená s mimoúrovňovými křižovatkami)



Návrhová rychlost 80 km/h



Úroveň kvality dopravy (ÚKD) stupeň D – provoz je ještě stabilní. Vznikají permanentní interakce
mezi účastníky provozu, které vedou až ke konfliktním situacím a vzájemným omezením. Stupeň
vytížení je vysoký. Možnost individuální volby rychlosti a jízdního pruhu jsou silně omezeny.

Pro každý úsek byl vybrán zatěžovací stav, který dle dopravních intenzit je nejzatíženější.
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MÚK Bulharova – MÚK Zlíchov (STT a rampa G)
Staničení
[km]

délka
úseku

délka
stoupání

[m]

[m]

[voz/den]

Podíl
pomalých
vozidel
[%]

Intenzita
špičkové
hodiny
[voz/hod]

Mezní
hodnota
kapacity
[voz/hod]

podélný
sklon
úseku
[%]

všechna

pomalá

těžká

[voz/den]

[voz/den]

Intenzity dopravy(stav 5)

Posouzení

0.00000
100.00

0.00

-2.17

31 092

2 373

840

7.63

2 487

4 274

Vyhoví

58%

855.75

0.00

-1.50

31 092

2 373

840

7.63

2 487

4 274

Vyhoví

58%

250.48

250.48

3.47

31 092

2 373

840

7.63

2 487

4 117

Vyhoví

60%

530.44

0.00

-4.50

39 100

3 340

670

8.54

3 128

4 265

Vyhoví

73%

273.40

0.00

-4.50

37 000

3 280

860

8.86

2 960

4 261

Vyhoví

69%

560.41

560.41

3.10

37 000

3 280

860

8.86

2 960

4 007

Vyhoví

74%

479.52

0.00

-3.00

37 000

3 280

860

8.86

2 960

4 261

Vyhoví

69%

171.50

0.00

-0.30

36 000

3 550

910

9.86

2 880

4 251

Vyhoví

68%

1 777.23

0.00

-4.79

36 000

3 550

910

9.86

2 880

4 251

Vyhoví

68%

377.54

0.00

-4.79

26 500

2 740

720

10.34

2 120

4 247

Vyhoví

50%

140.18

140.18

2.38

26 500

2 740

720

10.34

2 120

4 223

Vyhoví

50%

25.92

0.00

-1.69

26 500

2 740

720

10.34

2 120

4 247

Vyhoví

50%

Intenzita
špičkové
hodiny
[voz/hod]

Mezní
hodnota
kapacity
[voz/hod]

0.10000
0.95575
1.20623
1.73667
2.01007
2.57048
3.05000
3.22150
4.99873
5.37626
5.51644
5.54236

MÚK Zlíchov → MÚK Bucharova (JTT a rampa H)
Staničení
[km]

délka
úseku

délka
stoupání

[m]

[m]

podélný
sklon
úseku
[%]

všechna

pomalá

těžká

[voz/den]

[voz/den]

[voz/den]

Podíl
pomalých
vozidel
[%]

Intenzity dopravy(stav 5)

Posouzení

0.00000
100.00

100.00

2.17

31 412

2 415

840

7.69

2 513

4 266

Vyhoví

59%

855.75

855.75

1.50

31 412

2 415

840

7.69

2 513

4 273

Vyhoví

59%

250.48

0.00

-3.47

31 412

2 415

840

7.69

2 513

4 273

Vyhoví

59%

455.80

803.84

4.50

37 608

2 951

945

7.85

3 009

3 583

Vyhoví

84%

348.04

803.84

4.50

35 363

2 846

924

8.05

2 829

3 579

Vyhoví

79%

560.41

0.00

-3.10

35 363

2 846

924

8.05

2 829

4 270

Vyhoví

66%

284.52

653.80

3.00

35 363

2 846

924

8.05

2 829

4 024

Vyhoví

70%

369.28

653.80

3.00

36 854

3 192

1 008

8.66

2 948

4 014

Vyhoví

73%

1 906.36

1 922.27

4.79

36 854

3 192

1 008

8.66

2 948

3 119

Vyhoví

95%

15.91

1 922.27

4.79

25 590

2 373

778

9.27

2 047

3 105

Vyhoví

66%

272.26

272.26

2.00

25 000

2 580

710

10.32

2 000

4 247

Vyhoví

47%

60.79

60.79

4.57

25 000

2 580

710

10.32

2 000

4 176

Vyhoví

48%

0.10000
0.95575
1.20623
1.66203
2.01007
2.57048
2.85500
3.22428
5.13064
5.14655
5.41881
5.47960

Poznámka: Vytížení komunikace mezi km 5,13 a 3,22 (tunel Radlice) ve směru MÚK Zlíchov → MÚK
Bucharova potvrzuje správnost návrhu třípruhového uspořádání ve vzestupném tunelu.

G.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Pro potřeby dokumentace byla Ing. Fialou, CSc. a Ing. Potužníkovou zpracováno hodnocení vlivu
záměru na zdraví obyvatelstva. Studie jsou součástí příloh dokumentace jako přílohaB.8 a B.9..
Jelikož jsou studie velmi obsáhlé, uvádíme zde pouze jejich shrnutí a závěr
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G.1.1 Zhodnocení vlivu vybraných škodlivin, produkovaných posuzovaným
záměrem, na zdraví obyvatelstva
Cílem hodnocení zdravotních rizik je poskytnutí hlubších informací o možném vlivu nepříznivých
faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, než pouhé porovnání jejich hladin s limitními hodnotami, danými
platnými předpisy.
Předmětem studie bylo zhodnocení zdravotních rizik imisí prašného aerosolu PM10, oxidu
dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu produkovaných posuzovaným záměrem.
Celková expozice obyvatel imisím z dopravy je obecně dána základní úrovní imisního pozadí dané
oblasti, ke které se přičítá (1) další expozice osob, které bydlí nebo pracují v zástavbě v těsném okolí
hlavních komunikací a (2) příspěvek expozice vysokým koncentracím imisí v dopravních prostředcích
u lidí pravidelně dojíždějících nebo zaměstnaných v dopravě. Z takto pojatého hlediska expozice je
tedy možné považovat obyvatele žijící v blízkosti hlavních komunikací, děti navštěvující školy
situované u těchto komunikací a osoby, které tráví více času dojížděním nebo jsou v dopravě
zaměstnáni za populační skupiny nacházející se ve zvýšeném riziku nepříznivých účinků znečištění
ovzduší dopravou. Uvedený zobecněný odhad expozice je ovšem významně determinován místními
podmínkami (orientace a odvětrání budov, životní styl exponovaných osob atd.).
Pro hodnocení zdravotních rizik expozice obyvatel imisím z dopravy byl použit konzervativní
přístup. Tento přístup celkové riziko vědomě nadhodnocuje, neboť používá imisní koncentrace
vypočtené pro nejvíce exponované venkovní body rozptylové studie a předpokládá jejich 24
hodinovou expozici. Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je skutečnost, že
všechny hodnocené škodliviny patří k častým a významným škodlivinám i ve vnitřním prostředí budov,
kde dosahují hodnot srovnatelných s vnějším ovzduším. Dalším důvodem je skutečnost, že
koncentrace ve vnějším ovzduší jsou podkladem vztahů získaných z epidemiologických studií, které
jsou při hodnocení rizika používány. Z hlediska zdravotních rizik ještě nutno zdůraznit, že hodnocené
látky nepůsobí ve vnějším ovzduší izolovaně, nýbrž vždy v komplexní směsi s mnoha dalšími,
sekundárně vznikajícími škodlivinami. Platí to zejména u oxidu dusičitého, jehož běžně dosahované
koncentrace v ovzduší zřejmě samy o sobě velké riziko nepředstavují, ale významně se podílejí na
vzniku nebezpečnějších látek, jako je ozón a jemná frakce pevných částic.

Shrnutí
Byly hodnoceny tři varianty záměru Radlická radiála a související dvě varianty mimoúrovňové
křižovatky MÚK Řeporyjská. Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a
dlouhodobými expozicemi z automobilové dopravy. Byla hodnocena rizika imisí PM10, oxidu
dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu pro stávající stav a pro stav v roce 2015 (uvedení záměru do
provozu). Rizika byla hodnocena pro exponované osoby žijící v objektech nejblíže záměru a v celé
dotčené lokalitě. Pro odhad imisního pozadí byla použita data ATEM a ČHMÚ. Nejvýznamnější
nejistotou odhadu je spolehlivost údajů o imisním pozadí a spolehlivost modelu použitého v rozptylové
studii.
Hodnocení bylo provedeno podle obecně doporučovaného konzervativního scénáře, který vychází
z kontinuálních celodenních expozic imisním koncentracím škodlivin vyskytujících se při nejhorších
(avšak ještě reálných) atmosférických situacích. Tento postup pomáhá chránit zdraví sub-populací se
zvýšenou vnímavostí k výše uvedeným akutním a chronickým účinkům a částečně eliminuje vliv
prakticky nezjistitelných expozic z interiérů.
Hodnocení zdravotních rizik Radlické radiály v roce 2015 bylo provedeno podle doporučených
postupů WHO (WHO, Air Quality Guidelines, 2000 a WHO, Air Quality Guidelines, 2005). Tyto
postupy byly pro hodnocení doporučeny autorizující osobou (Státním zdravotním ústavem v Praze).
Hodnoty doporučované WHO (Guidelines value), které byly použity pro výpočty, představují limity,
které by ČR měla výhledově splňovat při ochraně veřejného zdraví.

PM10
Imisní pozadí. Odhad imisního pozadí hodnocené lokality představuje, za zhoršených rozptylových
podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních i chronických účinků PM10.
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Radlická radiála. Příspěvky záměru nepředstavují, ani za zhoršených rozptylových podmínek,
zvýšené zdravotní riziko akutních účinků PM10. V součtu s odhadem stávajícího imisního pozadí
představují všechny varianty za zhoršených rozptylových podmínek zvýšené zdravotní riziko akutních
účinků PM10. Z hlediska zdravotních rizik akutních účinků PM10 není mezi variantami Radlické radiály
významný rozdíl. Příspěvky záměru nepředstavují, ani při vyšším výskytu zhoršených rozptylových
podmínek, zvýšené zdravotní riziko chronických účinků PM10 (výjimkou je horní portál tunelu Radlice).
V součtu s odhadem stávajícího imisního pozadí představují všechny varianty při vyšším výskytu
zhoršených rozptylových podmínek zvýšené zdravotní riziko chronických účinků PM10. Varianty 1 a 2
Radlická radiála vykazují nižší zdravotní riziko v porovnání s Variantou 3, nicméně, s ohledem na
úroveň odhadu imisního pozadí není mezi variantami Radlické radiály významný rozdíl.
MUK Řeporyjská. Příspěvky záměru nepředstavují, ani za zhoršených rozptylových podmínek,
zvýšené zdravotní riziko akutních účinků PM10. V součtu s odhadem stávajícího imisního pozadí
představují obě varianty, za nejhorších rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních
účinků PM10. Z hlediska zdravotních rizik akutních účinků PM10 není mezi variantami MÚK Řeporyjská
rozdíl. Příspěvky záměru nepředstavují, ani při vyšším výskytu zhoršených rozptylových podmínek,
zvýšené zdravotní riziko chronických účinků PM10. V součtu s odhadem stávajícího imisního pozadí
představují obě varianty, při vyšším výskytu zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní
riziko chronických účinků PM10. Z hlediska zdravotních rizik chronických účinků PM10 není mezi
variantami MÚK Řeporyjská rozdíl.

Oxid dusičitý
Imisní pozadí – akutní účinky. Odhad imisního pozadí hodnocené lokality nepředstavuje, ani za
zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních i chronických účinků NO2.
Radlická radiála. Příspěvky záměru nepředstavují, ani za zhoršených rozptylových podmínek,
zvýšené zdravotní riziko akutních účinků NO2 (vyjma těsné blízkosti Zlíchovského tunelu a horního
portálu tunelu Radlice). V součtu s odhadem stávajícího imisního pozadí nepředstavují Varianty 1 a 2
(vyjma těsné blízkosti Zlíchovského tunelu), ani za zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené
zdravotní riziko akutních účinků NO2. Za zhoršených rozptylových podmínek by mohly krátkodobé
výkyvy hodinových koncentrací NO2 Varianty 3 způsobovat v blízkosti horního portálu Radlického
tunelu a v okolí metra a nádraží Jinonice zvýšení rizika akutních účinků NO2. V ostatních částech
hodnocené lokality nepředstavují součty příspěvků pozadí a Varianty 3, ani za zhoršených
rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních účinků NO2. Odhady imisního pozadí,
příspěvky záměru ve všech variantách ani součty odhadů imisního pozadí a příspěvků záměru
Radlická radiála ve všech variantách nepředstavují, ani při vyšším výskytu zhoršených rozptylových
podmínek, zvýšené zdravotní riziko chronických účinků NO2. Varianty 1 a 2 Radlická radiála vykazují
nižší zdravotní riziko v porovnání s Variantou 3, nicméně, s ohledem na úroveň odhadu imisního
pozadí není mezi variantami Radlické radiály významný rozdíl.
MUK Řeporyjská. Příspěvky záměru nepředstavují, ani za zhoršených rozptylových podmínek,
zvýšené zdravotní riziko akutních účinků NO2. V součtu s odhadem stávajícího imisního pozadí
nepředstavuje žádná z variant, ani za zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko
akutních účinků NO2. Z hlediska zdravotních rizik akutních účinků NO2 není mezi variantami MÚK
Řeporyjská rozdíl. Odhady imisního pozadí, příspěvky záměru ve všech variantách ani součty odhadů
imisního pozadí a příspěvků záměru MÚK Řeporyjská v obou variantách nepředstavují, ani při vyšším
výskytu zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko chronických účinků NO2.
Z hlediska zdravotních rizik chronických účinků PM10 není mezi variantami MÚK Řeporyjská rozdíl.

Oxid uhelnatý
Roční imisní příspěvky oxidu uhelnatého ze záměru (ve všech variantách Radlické radiály a MUK
Řeporyjská) budou mít, i v součtu se stávajícím imisním pozadím, velmi nízký vliv na výskyt
souvisejících zdravotních poškození a nepředstavují zvýšené zdravotní riziko, ani při vyšším výskytu
zhoršených rozptylových podmínek.

Pudis a.s.

291

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

Benzen
Radlická radiála. Odhady imisního pozadí a téměř všechny příspěvky záměru Radlická radiála ve
všech třech variantách nepředstavují, ani při vyšším výskytu zhoršených rozptylových podmínek,
zvýšené zdravotní riziko karcinogenních účinků benzenu (resp. představují ještě akceptovatelné
hraniční riziko). Součty imisních příspěvků záměru a odhadů imisního pozadí benzenu představují ve
všech třech variantách Radlické radiály (zejména v jejím blízkém okolí a v okolí portálů tunelů) mírně
-5
zvýšené karcinogenní riziko (řádově 10 ). Varianty 1 a 2 Radlická radiála vykazují nevýznamně nižší
riziko v porovnání s Variantou 3.
MUK Řeporyjská. Odhady imisního pozadí, příspěvky záměru v obou variantách záměru MÚK
Řeporyjská, ani součty odhadů imisního pozadí a příspěvků záměru v obou variantách nepředstavují,
ani při vyšším výskytu zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené riziko karcinogenních účinků
benzenu (resp. představují ještě akceptovatelné hraniční riziko). Z hlediska zdravotních rizik
chronických účinků benzenu není mezi variantami MÚK Řeporyjská rozdíl.

Závěr
Hodnocenou oblast je možné hodnotit jako území se střední až vyšší úrovní znečištění ovzduší. Ze
sledovaných škodlivin je zde, stejně jako v jiných částech Prahy, z hlediska akutních i chronických
nepříznivých účinků na zdraví obyvatel nejvýznamnější prašný aerosol (suspendované částice PM10) a
lze předpokládat, že účinky znečištěného ovzduší se zde projevují nepříznivým ovlivněním úmrtnosti a
nemocnosti citlivé části populace.
Kvantitativní hodnocení rizika imisí z dopravy bylo zaměřeno jak na většinu obyvatel dotčeného
území s průměrnou úrovní expozice, tak i na obyvatele stávajících nebo budoucích staveb v blízkém
okolí Radlické radiály s vyšší mírou expozice. Hodnocení bylo provedeno podle konzervativního
scénáře.
Stávající odhad imisního pozadí PM10 hodnocené lokality představuje již sám o sobě za
zhoršených rozptylových podmínek zvýšené zdravotní riziko akutních i chronických účinků. Příspěvky
záměru ve všech variantách nepředstavují samy o sobě ani za zhoršených rozptylových podmínek,
zvýšené riziko akutních i chronických účinků (výjimku tvoří horní portál tunelu Radlice u chronických
účinků). Příspěvky ale dále zvyšují riziko akutních i chronických účinků stávajícího vyššího imisního
pozadí. Varianta 3 (stav kdy bude cela RR v provozu) Radlické radiály prezentuje vyšší zdravotní
riziko v porovnání s Variantami 1 (stav bez RR) a 2 (stav v období výstavby RR), nicméně, s ohledem
na úroveň odhadu imisního pozadí, není mezi variantami Radlické radiály významný rozdíl. Mezi
variantami MUK Řeporyjská A a B není rozdíl v míře zvýšení rizika.
Stávající odhad imisního pozadí oxidu dusičitého hodnocené lokality nepředstavuje, ani za
zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené zdravotní riziko akutních i chronických účinků. Příspěvky
záměru ve všech variantách nepředstavují samy o sobě ani za zhoršených rozptylových podmínek,
zvýšené riziko akutních i chronických účinků (vyjma těsné blízkosti Zlíchovského tunelu a horního
portálu tunelu Radlice u akutních účinků). Příspěvky sice zvyšují riziko akutních i chronických účinků
stávajícího imisního pozadí, ale ani v součtu s ním nepřekročí hranici zvýšené rizika (vyjma blízkého
okolí Zlíchovského tunelu ve Variantě 1,2 a okolí horního portálu Radlického tunelu a metra a nádraží
Jinonice ve Variantě 3). Varianta 3 Radlické radiály prezentuje vyšší zdravotní riziko akutních i
chronických účinků v porovnání s Variantami 1 a 2, nicméně, s ohledem na úroveň odhadu imisního
pozadí, není mezi variantami Radlické radiály významný rozdíl. Mezi variantami MUK Řeporyjská A a
B není rozdíl v míře zvýšení rizika.
Nové roční imisní příspěvky oxidu uhelnatého záměru (ve všech variantách Radlické radiály a
MUK Řeporyjská) budou mít nízký vliv na výskyt souvisejících zdravotních poškození a to i v součtu
se stávajícím imisním pozadím a nepředstavují, ani za zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené
zdravotní riziko.
Odhady imisního pozadí benzenu a téměř všechny příspěvky záměru Radlická radiála ve všech
třech variantách nepředstavují, ani při vyšším výskytu zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené
zdravotní riziko karcinogenních účinků benzenu (resp. představují ještě akceptovatelné hraniční
riziko). Součty imisních příspěvků záměru a odhadů imisního pozadí benzenu představují ve všech
třech variantách Radlické radiály (v jejím blízkém okolí a v okolí portálů tunelů) mírně zvýšené
karcinogenní riziko. Varianty 1 a 2 Radlická radiála vykazují nižší zdravotní riziko v porovnání
s Variantou 3. Odhady imisního pozadí, příspěvky záměru v obou variantách záměru MÚK
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Řeporyjská, ani součty odhadů imisního pozadí a příspěvků záměru v obou variantách nepředstavují,
ani při vyšším výskytu zhoršených rozptylových podmínek, zvýšené riziko karcinogenních účinků
benzenu (resp. představují ještě akceptovatelné hraniční riziko). Z hlediska zdravotních rizik
chronických účinků benzenu není mezi variantami MÚK Řeporyjská rozdíl.
Uvedené závěry jsou zatíženy všemi výše uvedenými nejistotami, zejména nejistotami v odhadu
imisního pozadí.

Imise ze záměru ve Variantě 3 budou v součtu s imisním pozadím výrazněji zvyšovat celkovou
imisní zátěž hodnocené lokality oproti Variantám 1 a 2. Zátěž bude nejvyšší v blízkém okolí trasy
záměru a bude mít za následek zvýšení nemocnosti. Na zvýšení nemocnosti se budou významně
podílet imise PM10 (respirační a kardiovaskulární onemocnění). Hlavní příčinou zvýšení nemocnosti
však nebudou příspěvky záměru, ale imisní pozadí. Mezi variantami MUK Řeporyjská nebudou
významné rozdíly v úrovni zdravotních rizik.

G.1.2 Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku (HRA)
Pro potřeby dokumentace byla Ing. Potužníkovou zpracována studie hodnocení zdravotních rizik
expozice hluku. Tato studie je součástí příloh dokumentace jako B.9. Jelikož jsou studie velmi
obsáhlé, uvádíme zde pouze jejich shrnutí a závěr.
Předmětem posouzení je vypracování odhadu zdravotního rizika expozice hluku pro tři situace
dopravní zátěže zájmového území, resp. akustické zátěže vyvolané těmito situacemi. Jedná se o
porovnání stavu roku 2015 = nulová varianta před realizací nového řešení vedení „Radlické radiály“
(dále jen „RR V0“)) a výhledové varianty roku 2015 = varianta RR V1, resp. VA úsek Radlické radiály
a MÚ křižovatku Řeporyjská s rondelem umístěným v dolní poloze a radiálou na mostě, a varianta RR
V2, resp. VB s umístěním rondelu v horní poloze a radiály v úrovni okolního terénu.

Vyhodnocení rizika
Provoz v noční době
Pro kvalitativní zhodnocení se zpracovatel rozhodl posoudit celkovou situaci zájmové lokality pro
všechny tři varianty z hlediska počtu obyvatel s rušeným spánkem na základě vypočtených hodnot Ln
resp. LAeq,8h. Důvodem je skutečnost, že podrobná hluková studie, která byla vytvořena pro účely této
expertízy ve spojení s poskytnutými demografickými údaji ke každému čp poskytují dostatečnou
přesnost predikce odhadu tohoto zdravotního ukazatele. Dále zpracovatel přihlédl ke skutečnosti, že
ukazatel „počet obyvatel s rušeným spánkem“ je doporučen WHO pro hodnocení vlivu expozice hluku
na zdraví a je respektován i v rámci EU (např. jako jeden z doporučených ukazatelů pro vypracování,
resp. hodnocení účinnosti akčních plánů za účelem snížení expozice obyvatelstva zemí EU
nadměrným hlukem).
Zpracovatel HRA se domnívá, že tento ukazatel je pro posouzení této konkrétní situace dostatečný
a nehodnotil proto další možné negativní účinky hluku dle výsledků epidemiologických studií,
potvrzených i v České republice výsledky Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR
ve vztahu k životnímu prostředí, Subsystém 3 "Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku" (dále jen
„Monitoring“).

Kvantitativní zhodnocení lze provést díky podrobným demografickým údajům. Je však nutné
upozornit na skutečnost, že pro porovnání všech tří variant zpracovatel vycházel ze stejných
demografických údajů, tj. pro každý posuzovaný rok použil shodná demografická data – celkem 4 150
exponovaných obyvatel. Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o posouzení trendů v dané lokalitě, tj.
vývoje akustické situace v jednotlivých posuzovaných variantách vzhledem k exponovaným objektům
a jejich obyvatelům, jsou tyto údaje postačující.
Z hlediska kvantitativního zhodnocení, tj. počtu obyvatel u nichž se předpokládá slabé, střední
nebo silné rušení spánku, při porovnání akustické situace ve všech třech variantách lze na základě
údajů shrnutých v tabulce č. 1 na straně č.18 zmiňované expertízy konstatovat následující:
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Při hodnocení vlivu silniční dopravy – porovnání varianty V0 a V1 by došlo k poklesu počtu osob
se silně rušeným spánkem ze 177 na 142, tj. o pokles 35 osob; osob se středně rušeným
spánkem z 378 na 321, tj. pokles o 57 osob; osob s lehce rušeným spánkem ze 716 na 643, tj.
pokles o 73 osob. Při porovnání varianty V0 a V2 by došlo k poklesu počtu osob se silně rušeným
spánkem ze 177 na 149, tj. o pokles 28 osob; osob se středně rušeným spánkem z 378 na 340,
tj. pokles o 38 osob; osob s lehce rušeným spánkem ze 716 na 685, tj. pokles o 31 osob.



Při hodnocení vlivu železniční dopravy (kolejová vozidla), by nedošlo k žádným změnám, protože
se tento druh dopravy nemění.



Při hodnocení vlivu souhrnné dopravy silniční a železniční, která byla hodnocena v energetickém
součtu jako vliv dopravy silniční, by při porovnání varianty V0 a V1 došlo k poklesu počtu osob se
silně rušeným spánkem ze 177 na 141, tj. pokles o 36 osob; osob se středně rušeným spánkem
z 378 na 320, tj. pokles o 58 osob; osob s lehce rušeným spánkem ze 717 na 639, tj. pokles o 78
osob. Při porovnání varianty V0 a V2 by došlo k poklesu počtu osob se silně rušeným spánkem
ze 177 na 149, tj. pokles o 28 osob; osob se středně rušeným spánkem z 378 na 340, tj. pokles o
38 osob; osob s lehce rušeným spánkem ze 717 na 685, tj. pokles o 42 osob.

Výhledová situace pro rok 2015 by pro obě varianty (V1 i V2) by znamenala pokles počtu osob
s rušeným spánkem ve všech třech hodnocených kategoriích přičemž příznivější je varianta V1, resp.
VA .

Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ by přinesla z hlediska hodnocení rušení
spánku exponovaných osob výrazné zlepšení původní situace, tj. akustické situace v roce 2015,
přičemž příznivější je varianta V1, resp. VA (rondel v dolní poloze).

Provoz v denní době
Při kvalitativním zhodnocení se zpracovatel rozhodl posoudit celkovou situaci zájmové lokality
pro všechny tři varianty z hlediska počtu obtěžovaných obyvatel na základě vypočtených hodnot Ldn .
Důvodem je skutečnost, že podrobná hluková studie [10], která byla vytvořena pro účely této expertízy
ve spojení s poskytnutými demografickými údaji ke každému čp poskytují dostatečnou přesnost
predikce odhadu tohoto zdravotního ukazatele. Dále přihlédl zpracovatel ke skutečnosti, že ukazatel
„počet obtěžovaných obyvatel“ je doporučen WHO pro hodnocení vlivu expozice hluku na zdraví a je
respektován i v rámci EU (např. jako jeden z doporučených ukazatelů pro vypracování, resp.
hodnocení účinnosti akčních plánů za účelem snížení expozice obyvatelstva zemí EU nadměrným
hlukem).
Zpracovatel HRA se domnívá, že tento ukazatel je pro posouzení této konkrétní situace dostatečný
a nehodnotil proto další možné negativní účinky hluku dle výsledků epidemiologických studií,
potvrzených i v České republice výsledky Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR
ve vztahu k životnímu prostředí, Subsystém 3 "Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku" (dále jen
„Monitoring“) [4,6,7].

Kvantitativní zhodnocení lze provést díky podrobným demografickým údajům. Je však nutné
upozornit na skutečnost, že pro porovnání všech tří variant zpracovatel vycházel ze stejných
demografických údajů, tj. pro každý posuzovaný rok použil shodná demografická data – celkem 4 150
exponovaných obyvatel. Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o posouzení trendů (vývoje akustické
situace) v dané lokalitě vzhledem k exponovaným objektům a jejich obyvatelům, jsou tyto údaje
postačující.
Z hlediska kvantitativního zhodnocení tj. počtu obyvatel u nichž se předpokládá lehké, střední nebo
vysoké obtěžování, při porovnání akustické situace ve všech třech variantách lze na základě údajů
shrnutých v tabulce č. 1 na straně č.18 zmiňované expertízy konstatovat následující:



Při hodnocení vlivu silniční dopravy – porovnání varianty V0 a V1 by došlo k poklesu počtu osob
vysoce obtěžovaných ze 388 na 301, tj. pokles o 87 osob; osob středně obtěžovaných z 837 na
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699, tj. pokles o 138 osob; osob lehce obtěžovaných ze 1531 na 1330, tj. pokles o 201 osob. Při
porovnání varianty V0 a V2 by došlo k poklesu počtu osob vysoce obtěžovaných ze 388 na 304, tj.
pokles o 84 osob; osob středně obtěžovaných z 837 na 704, tj. pokles o 133 osob; osob lehce
obtěžovaných ze 1531 na 1338, tj. pokles o 193 osob.


Při hodnocení vlivu železniční dopravy (kolejová vozidla), by nedošlo k žádným změnám, protože
se tento druh dopravy nemění.



Při hodnocení vlivu souhrnné dopravy silniční a železniční, která byla hodnocena v energetickém
součtu jako vliv dopravy silniční, při porovnání varianty V0 a V1 by došlo k poklesu počtu osob
vysoce obtěžovaných ze 388 na 301, tj. pokles o 87 osob; osob středně obtěžovaných z 837 na
699, tj. pokles o 138 osob; osob lehce obtěžovaných ze 1532 na 1329, tj. pokles o 202 osob. Při
porovnání varianty V0 a V2 by došlo k poklesu počtu osob vysoce obtěžovaných ze 388 na 304, tj.
pokles o 84 osob; osob středně obtěžovaných z 837 na 704, tj. pokles o 133 osob; osob lehce
obtěžovaných ze 1532 na 1338, tj. pokles o 194 osob.

Výhledová situace pro rok 2015 by pro obě varianty (V1 i V2) by znamenala pokles počtu
obtěžovaných osob ve všech třech hodnocených kategoriích přičemž mírně příznivější je varianta V1,
resp. VA .

Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ by přinesla z hlediska hodnocení počtu
obtěžovaných osob výrazné zlepšení původní situace, tj. akustické situace v roce 2015, přičemž
příznivější je varianta V1, resp. VA (rondel v dolní poloze).

Hodnocení dle hygienických limitů stanovených NV
Z tabulek uvedených na straně č. 21 zmiňované studie (hodnocení silniční a železniční dopravy
zvlášť) a 22 (hodnocení silniční a železniční dopravy zvlášť a hodnocení souhrnné dopravy S+Ž), že
při porovnání situace ve všech třech variantách z hlediska počtu osob exponovaných nadlimitním
hlukem, tj. pro silniční i železniční hluk hladinami LAeq,8h většími než 50 dB a LAeq,16h většími než 55,
resp. 60 dB, by došlo k následující situaci:

Redistribucí hlukové zátěže by bylo exponováno v noční době nadlimitním hlukem ze silnice více
objektů, ale menší počet obyvatel ve variantě VA oproti V0 (o 6) a větší počet obyvatel ve variantě VB
(o 11).
V denní době pak v obou variantách méně obyvatel.

Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ v obou variantách by přinesla z hlediska
hodnocení počtu osob exponovaných nadlimitními hladinami v denní době mírné zlepšení stávající
situace (snížení o 10 až 19 osob), přičemž je ale významný posun k nižším hladinám, zejména
z hladiny LAeq,16h = 70 až 75dB.

V noční době by však došlo realizací varianty VB k mírnému navýšení osob nadlimitně
exponovaných o 11 osob, ale opět by došlo k výraznému snížení počtu osob exponovaných hladinami
nad 60 dB. Po realizaci varianty VA lze očekávat snížení nadlimitně exponovaných osob o 6 s efektem
snížení počtu obyvatel exponovaných hladinami nad 60 dB.

Přesto u některých objektů bude docházet k překračování hygienických limitů pro hluk ze silniční
dopravy v noční i denní době a ve vysoké hladině 70 až 75 dB by zůstávalo stále 35 obyvatel a to
v denní i noční době.
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U hluku ze železnice se nic nemění – v noční době bude stále nadlimitně exponován jeden objekt
se dvěma obyvateli.

Závěr
Na základě vyhodnocení předložených podkladů a uvážení všech shora uvedených nejistot, lze
konstatovat následující závěry:


Výskyt nízkofrekvenčního hluku ani hluku s tónovými složkami se neočekává, protože hluk
z dopravy není obecně považován za nízkofrekvenční hluk ani hluk, který obsahuje tónovou
složku.



Celkově zvolil zpracovatel konzervativní přístup, tj. uvedené počty lze považovat za horní odhad
počtu exponovaných osob, resp. možného vlivu expozice hluku na zdraví, včetně vypočteného
počtu osob nadlimitně exponovaných.



Zpracovatel neposuzoval vliv expozice hluku na zdraví z výstavby, protože se domnívá, že v tuto
chvíli nelze blíže specifikovat zátěž území, resp. pracovat s přijatelnými nejistotami výpočtu.
Doporučuje proto tuto případné upřesnění provést až v rámci projektové dokumentace, resp.
realizačního projektu, kdy budou přesněji známy vstupy pro akustické posouzení a případné
hodnocení vlivu hluku na zdraví.

Zhodnocení RR a variantního provedení MÚK Řeporyjská
Z hlediska vztahu k hygienickým limitům:
Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ v obou variantách by přinesla z hlediska
hodnocení počtu osob exponovaných nadlimitními hladinami v denní době mírné zlepšení stávající
situace (snížení o 10 až 19 osob), přičemž je ale významný posun k nižším hladinám, zejména
z hladiny LAeq,16h = 70 až 75dB.
V noční době by však došlo realizací varianty V2 k mírnému navýšení osob nadlimitně
exponovaných o 11 osob, ale opět by došlo k výraznému snížení počtu osob exponovaných hladinami
nad 60 dB. Po realizaci varianty V1 lze očekávat snížení nadlimitně exponovaných osob o 6 s efektem
snížení počtu obyvatel exponovaných hladinami nad 60 dB.
Přesto u některých objektů bude docházet k překračování hygienických limitů pro hluk ze silniční
dopravy v noční i denní době a ve vysoké hladině 70 až 75 dB by zůstávalo stále 35 obyvatel a to
v denní i noční době.

Z hlediska vlivu na rušení spánku a obtěžování
Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ by přinesla z hlediska hodnocení rušení
spánku exponovaných osob výrazné zlepšení původní situace, tj. akustické situace v roce 2015,
přičemž příznivější je varianta V1, resp. VA (rondel v dolní poloze).
Lze vyslovit závěr, že realizace stavby „Radlická radiála“ by přinesla z hlediska hodnocení počtu
obtěžovaných osob výrazné zlepšení původní situace, tj. akustické situace v roce 2015, přičemž
příznivější je varianta V1, resp. VA .

G.1.3 Narušení faktoru pohody
Narušení faktoru pohody vždy souvisí s výstavbou. Pro některé obyvatele se stane nepříjemný
zvýšený hluk při výstavbě, některým může být nepříjemné zvýšená prašnost, dalším, například
přerušení turistických a cyklistických tras apod. S ohledem na to, že stavba bude řešena etapově, je
oprávněný předpoklad, že vlivy na faktor pohody obyvatel budou přiměřené a budou akceptovatelné.
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Ekonomický potenciál řešeného území je:


pozice na trhu s nemovitostmi (z četnosti obchodů, výše prodejních cen a nájmů), odhad výnosů
dle funkčního využití (v odůvodněných případech lze omezit na vybrané funkce event. vybrané
investice)



ekonomická analýza stavu řešeného území a kapacit s nákladovou náročností probíhajících a k
realizaci připravených aktivit, potažmo nákladovou náročností navrženého řešení dle rozsahu a
navrhovaného funkčního využití území (zejména hrubé vyčíslení nároků a nákladů na
infrastrukturu či komunikace, podmiňující investice, případně dalších nároků na veřejný sektor)



dynamika investic do území; to znamená za u vybraných funkcí sestavení přehledu realizovaných,
k realizaci připravených, resp. plánovaných významných investic (u rozestavěných a
připravovaných s uvedením finanční zajištěnosti);

Ekonomické vyhodnocení navrhovaného řešení
Pro případné plnohodnotné ekon. vyhodnocení bude nutné v další fázi projektové přípravy
zpracovat bilance ploch včetně navrhovaných kapacit a změn v území. Na základě návrhu veřejně
prospěšných staveb provést hrubý odhad přímých investičních nákladů vč. ceny výkupu pozemků.
Dále bude nutné vyhodnotit aktuální cenovou úroveň nemovitostí dle funkcí – cenová mapa hl. m.
Prahy, cenová vyhl. atd., provést odhad a porovnání investičních nákladů dopravního řešení Radlické
radiály (vč. podmiňujících a vyvolaných nákladů, bez provozních a s provozem souvisejících nákladů).
U rozhodujících objektů (funkčních celků), asanací a podmiňujících investic souvisejících s radiálou
i u veřejně prospěšných staveb bude vhodné k orientačně zjištěným finančním nárokům připojit námět
obsahující vhodný způsob a zdroje financování (samostatně potřeba zdrojů z veřejných rozpočtů,
přehled využitelných programových podpor, …), event. budou stanoveny podmínky proveditelnosti.
Budou stanoveny priority rozvoje území a časové etapy včetně jejich vhodného rozložení;
především u rozhodujících a veřejně prospěšných staveb.

Vliv variant MÚK Řeporyjská
Z hlediska vybraných škodlivin, není mezi variantami MUK Řeporyjská A a B rozdíl v míře zvýšení
zdravotního rizika.
Z hlediska rizika expozice hluku je mezi variantami MUK Řeporyjská A a B rozdíl, který je popsán
výše. Zpracovatel HRA doporučuje k realizaci variantu A.
Z hlediska faktoru pohody, který je čistě subjektivní záležitostí každého jedince, dle našeho názoru
bude nejdůležitější pro stávající obyvatele v okolních objektech u MÚK Řeporyjská blízkost této
křižovatky. Varianta A se nachází oproti variantě B vzhledem k stávající obytné zástavbě ve větší
vzdálenosti. Stejně tak díky nutnosti přeložení Řeporyjské ulice ve variantě B se dostává komunikace.

G.2 Vlivy na ovzduší a klima
Pro potřeby dokumentace byla RNDr. Maňákem zpracována rozptylová studie pro období
výstavby, pro období provozu a variantního řešení MÚK Řeporyjská. Dále byl Ing. Jahnem, CSc.
zpracován na rozptylové studie pro období provozu posudek. Všechny uvedené studie jsou součástí
příloh dokumentace jako příloha č. B.1 - 4.
V období výstavby Radlické radiály automobilová doprava po silnicích zahrnutých do výpočtu
nezpůsobí nadměrné znečištění ovzduší NO2, NOx, prachem - PM10, CO ani benzenem v Nových
Butovicích, Jinonicích, Radlicích a s výjimkou průměrných ročních koncentrací NOx u portálů tunelu
Zlíchov ani v údolí Vltavy. Přesunutí dopravy z uzavřené Radlické ulice na síť silnic v Jinonicích
(Řeporyjská, Karlštejnská, Puchmajerova, Pod Vidoulí, Klikatá) a ve Starých Butovicích (Stodůlecká,
Novoveská, Butovická) sice způsobí zvýšení imisí v jejich okolí, nikoli však nad přípustné meze.
Samotná stavba Radlické radiály a jí vyvolaná nákladní doprava se projeví zejména na imisích
NO2, NOx a prachu - PM10 v okolí stavenišť, kde může tvořit 40 - 75 % hodnoty průměrných ročních
koncentrací NO2 a NOx a 60 - 90 % průměrných ročních koncentrací prachu - PM10 vypočtených ze
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zdrojů emisí zařazených do výpočtu. Úroveň znečištění ovzduší CO bude stavbou ovlivněna
podstatně méně a znečištění ovzduší benzenem se stavba téměř nedotkne.
Významně se vlivem stavby může zvýšit sekundární prašnost, která ale nebyla vyhodnocena,
protože pro ni nejsou k dispozici vstupní údaje. Sekundární prašnost se ale dá značně omezit
udržováním silnic v čistém stavu a udržováním vlhkých cest na staveništích za suchého počasí.
Z hlediska pozaďového znečištění ovzduší by pro stavbu Radlické radiály mohlo být jediným
problémovým místem vyústění tunelu Radlice v údolí Vltavy, kde jsou za současného stavu
překračované limitní hodnoty koncentrací NO2, NOx a prachu - PM10. Na ostatním území, kudy
radiála povede, k nadlimitním ročním průměrům koncentrací NO2, NOx, PM10 ani benzenu nedochází
a rovněž maxima koncentrací CO zůstávají hluboko pod imisním limitem.

Vliv variant MÚK Řeporyjská
Ať bude Radlická radiála v prostoru MÚK Řeporyjská (Nové Butovice – alternativní název křížení)
vedena po mostě nad kruhovou křižovatkou (varianta A) nebo v mírném zářezu s kruhovou
křižovatkou nad ní na mostě (varianta B), ani v jedné z těchto variant nebude docházet vlivem emisí z
automobilového provozu po sledovaných silnicích k nadměrnému znečištění vzduší v Nových
Butovicích, Jinonicích, v okolí západní části Radlické ulice a v prostoru samotné MÚK N. Butovice.
Všechny vypočtené krátkodobé i průměrné roční koncentrace NO2, NOx, prachu - PM10, CO i
benzenu se v obou variantách ve vymezeném území v okolí MÚK N. Butovice pohybují pod
příslušnými imisními limity s jedinou výjimkou, a tou je okolí portálu tunelu Butovice na Radlické
radiále, kde může dojít k překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace NOx. Tento limit
však platí pouze pro ochranu ekosystémů ve vymezených oblastech. Navíc vypočtené nadlimitní
hodnoty Nox na okraji sledovaného území vůbec nesouvisejí s MÚK Nové Butovice.
Rozdíly mezi variantami A a B z hlediska znečištění ovzduší v okolí MÚK N. Butovice se dají
charakterizovat následovně:
5.

Ve variantě A, kdy Radlická radiála musí od JV vystoupat na most, má jihovýchodně od MÚK N.
Butovice vyšší podélný sklon než ve variantě B, což v důsledku potřebného vyššího výkonu
motorů způsobuje vyšší emise, zejména u NOx a prachu - PM10. Z toho důvodu jsou v její
těsné blízkosti koncentrace znečišťujících látek ve variantě B nižší než ve variantě A.

6.

Ve variantě B, kdy se Řeporyjská ulice z obou stran napojuje na rondel MÚK N. Butovice, má
Řeporyjská ulice vyšší sklon než ve variantě A. Navíc jsou ve variantě B delší nájezdová a
sjízdná rampa z rondelu na Radlickou radiálu směrem na JV a mají vyšší sklon. Tím způsobené
vyšší emise působí vyšší koncentrace znečišťujících látek zejména severovýchodně a
jihozápadně od MÚK N. Butovice ve variantě B ve srovnání s variantou A.

7.

Uvedené oba vlivy se však překrývají a záleží na tom, na kolik jsou emisní faktory motorových
vozidel pro jednotlivé znečišťující látky ovlivněné sklonem silnice a jaká je intenzita provozu na
komunikacích s různým sklonem. V případě NO2, NOx a PM10, kdy je závislost emisí na sklonu
vyšší, dokáže snížení emisí z radiály s intenzivním provozem ve variantě B kompenzovat nárůst
imisí vlivem Řeporyjské a nájezdové a sjízdné rampy i v jejich okolí, zatímco v případě CO a
benzenu s nižší závislostí emisních faktorů na sklonu tomu tak není.

8.

Popsané rozdíly mezi variantami však nejsou velké a projevují se jen v blízkém okolí MÚK N.
Butovice. Od vzdálenosti zhruba 200 m od křižovatky jsou téměř zanedbatelné a nemají žádný
praktický význam.

Z hlediska pozaďového znečištění ovzduší není sledované území nadměrně znečištěné žádnou z
uvedených znečišťujících látek kromě NOx. K nadlimitním ročním průměrům koncentrací NO2, PM10
ani benzenu zde v současné době nedochází a rovněž maxima koncentrací CO zůstávají hluboko pod
imisním limitem. Je však třeba mít na paměti, že pozaďové znečištění ovzduší bylo počítáno pro r.
2006, zatímco znečištění ovzduší z Radlické radiály a dalších komunikací pro rok 2015. Během 9 let
se imisní pozadí může významným způsobem změnit.
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G.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Pro potřeby dokumentace byla Ing. Hajnou a Ing. Kratochvílovou zpracovány hlukové studie pro
období výstavby, pro období provozu a variantního řešení MÚK Řeporyjská. Všechny uvedené studie
jsou součástí příloh dokumentace jako příloha č. B.5 - 7.

Nulová varianta
Část A
K překročení hygienických limitů ve venkovním prostoru dochází v 6 referenčních bodech.
Bod č.22 je u hraniční hodnoty a je umístěn na objektu dle UP s plánovaným využitím přízemních
pater pro administrativu, obchody, služby,aj.
Body č.19 a č.20, jejichž překročení je v rozmezí 1,5-5,9 dB formují emise z komunikace
Řeporyjská, u které jsou v těsné blízkosti (10-14m). Další výraznější nedodržení limitu jsou objekty
kolem úrovňové křižovatky ulic Radlická x Butovická (body č. 23, 24, 25 a 7), které jsou zasaženy
přímou expozicí hlukem. Překročení je v rozmezí 1,1 - 6,0 dB v denní době a 1,8 – 6,8 dB v noční
době.
Část B
Hygienický limit pro venkovní prostor je překročen pouze u bodu č. 9 a to o max. 1,1 dB (noc), v
závislosti na propojce ulic Puchmajerova a Radlická.
Část C
Hygienický limit pro venkovní prostor je překročen ve všech sledovaných bodech v rozmezí 7,0 13,2 dB v denní době a 7,7 - 14,3 dB v noční době.
Objekty, nacházející se podél ulice Radlická jsou těsně z obou stran přimknuté ke komunikaci
Radlická a dochází tak k násobnému odrazu od fasád domů, které jsou z akustického hlediska
odrazivé.
Zlíchov
K překročení hygienických limitů ve venkovním prostoru dochází v 5 referenčních bodech
v rozmezí 0,1 – 12,6 dB v denní době a 2,1 – 16,9 dB v noční době.
Oblast Zlíchova je dopravně velmi zatíženou oblastí, kde se prolíná jak hluk z kolejové dopravy, tak
hluk silniční, reprezentován především MO. Pro objekty (body č. 1, 2, 3 a 4) tvoří tyto zdroje hlukové
pozadí, přičemž jsou nejvíce exponovány přilehlou komunikací ulice Křížová.

Aktivní varianta
Část A-var A
Limitní hodnoty jsou překročeny v 7 bodech. Body č. 6 a 8 jsou umístěny v nejbližší vzdálenosti
k portálům tunelu (cca 85m) a jsou tak vystaveny nejvíce emisím z dopravy. Blízká křižovatka ulic
Stodůlecká x Novoveská situaci ještě umocňuje (u těchto objektů je navržena protihluková úprava na
fasádě). Překročení limitních hodnot pro venkovní prostor je v rozmezí 2,2 – 3,4 dB.
V ostatních referenčních bodech dochází k překročení hygienického limitu v rozmezí 1,0 – 6,5 dB
v denní době a 1,9 – 7,2 dB v noční době.
Objekt s bodem č. 22 je dle UP s využitím přízemních pater pro administrativu, obchody, služby, aj.
Část A-var B
Vzhledem ke globálnímu výpočtu hladin hluku ve 3m nedošlo k zásadním odchylkám od var A,
pouze zvýšil několik bodů o desetiny dB, ve vyšší výšce je však zřetelný dopad na větší plochu kolem
křižovatky. Nemožnost umístění PHS a tudíž nechráněný zdroj hluku exponuje větší oblast.
Část B
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Jelikož radiála je v tomto úseku vedena v tunelech Butovice a Jinonice, kde se hluk do venkovního
prostředí nešíří, došlo na mnoha místech ke snížení hladin hluku a všechny objekty jsou pod hranicí
limitující hodnoty.
Část C
K překročení limitních hodnot došlo ve všech bodech. Pohybuje se v rozmezí 3,2 - 9,3 dB v denní
době a 3,6 - 12,3 dB v noční době.
Vzhledem k odklonění dopravy na radiálu poklesla v ulici Radlická intenzita dopravy a s ní i
ekvivalentní hladiny hluku o několik dB. K poklesu pod limitní hodnotu však nedošlo.
Zlíchov
K překročení limitních hodnot došlo v 6 bodech. Body č. 1, 2, 3 a 4 jsou nadlimitní v rozmezích 2,2
- 8,3 dB v denní době a 1,7 - 11,7 dB v noční době.
Bod č. 6 vykazuje stejné překročení jako v nulové variantě, 12,6 dB.
Objekty v nejbližším vztahu k portálům tunelu Radlice jsou ve vzdálenosti, kterou záměr tolik
neovlivní. Rampy sjezdů a nájezdů jsou částečně napojeny v tunelovém úseku.

Výpočet srovnával variantu nulovou, tedy hlukovou situaci, která nastane v zájmové lokalitě bez
realizace záměru v roce 2015, a variantu aktivní, s umístěním radiály od MUK Bucharova po MUK
Zlíchov. Radiála je dále řešena s dvojím technickým návrhem řešení MUK Řeporyjská.
Výpočtem bylo zjištěno zvýšené hlukové zatížení v nulové variantě, způsobené komunikační sítí
s podobou současného řešení vedení silnic. Především se jedná o rodinné domky u ulice Řeporyjská,
křižovatky ulic Radlická x Butovická, dále v celém úseku posledního 1km ulice Radlická (do křižovatky
ul. Radlická x Křížová) a v oblasti Zlíchova.
Realizace radiály bude v úseku MUK Bucharova – MUK Řeporyjská vedena částečně v zářezu a
pro okolní obytnou zástavbou bude dodržen hygienický limit pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor staveb.
Realizace stavby v dalším úseku vede trasu do tunelů Butovice a Jinonice a dojde tak k zlepšení
hlukové situace jak nad tunely, tak dále v ulici Radlická, kde klesne dopravní vytížení.
Na oblast Zlíchova nemá realizace radiály vzhledem k hlukovému pozadí podstatný vliv.

Je vhodné v dalším stupni dokumentace realizovat průzkum fasád objektů s hladinou hluku nad
limitní hodnotou pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. Dále dle
rozvržení hlukových pásem přehodnotit umístění plánovaných objektů UP.

Vliv v období výstavby
Z výpočtů hluku ze stavební činnosti vyplývá, že k překročení hygienického limitu pro denní dobu
dojde:
1. rok

2.Q v bodech: 3, 4, 6, 7, 8
3.Q v bodech: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10

2. rok

2. Q v bodech 3, 7, 9, 10
3. Q v bodech 3, 7, 9, 10
4. Q v bodě 3

3. rok

2. Q v bodech 3, 4, 6, 12
3. Q v bodech 3, 4, 5, 6, 7, 12
4. Q v bodě 12

4. rok

1.Q v bodě 12
2. Q v bodě 9, 12
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Z výše uvedeného vyplývá, že nejvíce bude nadměrným hlukem trpět zástavba v blízkosti MÚK
Řeporyjská (referenční body 3 a 4). Stavební činnost tady představuje nejen výstavbu mimoúrovňové
křižovatky, ale také úpravu trasy Radlické a Řeporyjské ulice a vzdálenost stavby od posuzovaných
objektů je minimální.
Podobně bod 6 je ze všech stran obklíčen stavební činností, není divu, že hluk v něm dosahuje
nadlimitních hodnot.
Body 7, 8 a 9 jsou v nechráněném území mezi dvěma tunely – Burovickým a Jinonickým.
O lokalitě kolem bodu 10 platí totéž co o bodu 3. V prostoru MÚK Jinonice se upravuje ulice
Puchmajerova a budují kromě RR další nové komunikace v bezprostřední blízkosti zástavby.
Bod 12 v Křížové ulici bude ohrožen nadměrným hlukem až v závěrečné fázi stavby, kdy se
stavební aktivity přesunou do území Zlíchova.

Vzhledem k rozsahu stavby, jejíž trasa prochází převážně zastavěným územím, nelze reálně
eliminovat zvýšení hlukových hladin ve venkovním prostoru. Považujeme proto za rozumné věnovat
se dodržení požadovaných hladin v interiéru. V praxi to znamená prověřit měřením stav stávajících
oken na nejbližších objektech a v případě potřeby vyměnit, resp. opatřit těsněním ještě před
zahájením stavby. Toto opatření ochrání interiéry nejen před hlukem, ale také před zvýšenou
prašností.
Při výstavbě dále doporučujeme monitoring v celé trase RR.

Vliv variant MÚK Řeporyjská
Srovnáním výstupů variantního řešení MUK Řeporyjská s rondelem v dolní a horní poloze je patrný
malý rozdíl v rozsahu hlukových pásem. Křižovatka je až na pár rodinných domů v jihovýchodní části
umístěna v dostatečné vzdálenosti od hromadné obytné zástavby, tudíž se hladiny hluku ve
sledovaných bodech mění pouze v desetinách dB. Jelikož byla upřesněna technická stránka realizace
rondelu v horní poloze, kdy řešení prokázalo nemožnost umístit v horní části rondelu PHS, doporučuji
(oproti původní studii) realizovat Var A – s rondelem v dolní poloze. Tento fakt potvrzují i závěry studie
hodnocení zdravotních rizik expozice hlukem od Ing. Potužníkové.

G.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podkladem pro zpracování této kapitoly byla studie zpracovaná RNDr. Kesslem a RNDr. Jägrem.
Jejich zpráva je součástí příloh oznámení jako příloha B.10 a studie zpracovaná Ing. Kukem, která je
součástí příloh dokumentace jako příloha B.16.
Po provedených hodnocení lze konstatovat, že se při výstavbě a provozu se nevyskytne
problematika, kterou by nebylo možno detailně vyřešit v souladu s požadavky životního prostředí.
Z pohledu vlivů na povrchové vodní toky, kanalizační systémy a vodovody lze považovat navržený
záměr z hlediska vlivů na životní prostředí za přijatelný.

Vztah silnice k povodňovým stavům
V povodí Jinonického potoka je navrženo nahrazení stávajících málo kapacitních zatrubnění
vodotečí na kapacitu dle ČSN, tj. na Q100. Vlastní navrhované komunikace průchod velkých vod, po
navržených zkapacitnění, přeložkách a nádržích nebude negativně ovlivňovat.
Radlický potok nemá dnes prakticky charakter vodoteče, ale dešťové kanalizace. Nicméně je
navrženo prověření jeho dostatečné kapacity a technického stavu, jehož závěrem by mělo být
rozhodnutí o případné potřebě rekonstrukce potoka v rámci Radlické radiály, či jako vyvolaná
investice.
Pokud budou drenážní vody z tunelu Radlice vedeny do dešťových kanalizací MO na Zlíchově,
není potřeba řešit žádnou další vazbu na povodňové stavy. Pokud by bylo nutno řešit odváděný
drenážních vod přímo do Vltavy, bylo by nutné navrhnout na výpusti protipovodňová opatření proti
velkým vodám ve Vltavě a celé řešení posoudit i z pohledu protipovodňové ochrany Prahy.
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Pro období výstavby bude nutno zpracovat povodňové plány.
-

Vliv zimní údržby na koncentraci Cl v recipientech
-

Vliv zimní údržby na koncentraci Cl by se měl v průměru pohybovat v celoročních bilancích okolo
limitu pro II. Třídu kvality, za zimní období by neměl být překračován koncentrační limit 1000 mg/l, tj.
celkově by mělo být splněn požadavek přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. bod 8. a bod 9.
Z výsledků výpočtů v jednotlivých povodích je zřejmé, že nemá smysl navrhovat zimní režim pro horní
povodí (Statkový výhled) pro povodí RN N4 lze dopady zimní údržby zmírnit jen uvážlivým výběrem
komunikací v povodí, které budou soleny (solení Radlické radiály nelze v současné době vzhledem
k charakteru a dopravnímu významu komunikace nahradit jiným vhodným způsobem, který by zajistil
požadovanou rychlost odstranění sněhu a námrazy z vozovek).

Vliv navrhované komunikace na okolí bude z hlediska vod především kvalitativní.
Trasa v km 0,00 – 0,50 je vedena v zářezu s hloubkou do 2m. Pokud budou srážkové vody
z dálnice vedeny po povrchu, nebo zásakem nezmění se významným způsobem odtokové poměry.
Celkový popis a rozbor je v odstavci, který se zabývá situací v povodí Dalejského potoka. V období
průzkumu byla celá plocha, která náleží do dílčího povodí 1, bez odtoku.

Kvantitativní ovlivnění povrchových a podzemních vod bude zanedbatelné a je reálné pouze
v tunelové části trasy.
Tunel Butovice v km 1,830 – 2,280 je zasypávaný s niveletou v nejhlubším bodu cca 11m pod
terénem. Podle archivních podkladů bude většina trasy pod hladinou pozemních vod. Podle
hydraulických parametrů a maximálního možného snížení hladiny přibližně 10m by dosah deprese
neměl přesáhnout 50m Vzhledem k puklinové povaze propustnosti nelze vyloučit, že po preferovaných
cestách může deprese dosáhnout do podstatně větší vzdálenosti. Pokud bude k zásypu tunelu využito
původní výkopový materiál nebude pro vegetaci na povrchu mít zásadní vliv, protože velmi malá
propustnost zvětralinového pokryvu a podložních hornin udrží dostatečné množství kapilární vody.
Tunel Jinonice 2,395 – 2,705 je zasypávaný s niveletou v hloubce 7 – 12 m pod terénem. Podle
archivních podkladů maximální snížení dosáhne přibližně 7 m a běžně 5 m. Daných podmínkách je
dosah deprese odhadnut na 20m. Platí však, stejně jako u tunelu Butovice, že lokálně po
preferovaných cestách oběhu podzemních vod může deprese dosáhnout do podstatně větší
vzdálenosti. Pokud bude k zásypu použit původní výkopový materiál platí stejný závěr jako pro tunel
Butovice.
Tunel Zlíchov v km 3,200 – 5,400 je s výjimkou portálových úseků ražený. v horní části u portálu
je nad hladinou podzemní vody. Hladina podzemní vody je podle morfologie povrchu je přibližně 3 –
10m pod terénem. V hloubené části bude ovlivněna zejména po dobu výstavby. Ražená část v horním
úseku ovlivní hladiny podzemních vod, ale pouze v minimálním rozsahu vzhledem k velmi malé
propustnosti ordovických hornin. Výjimku mohou tvořit části s velkým množstvím křemenců, které mají
rychlejší puklinový oběh. Vliv tunelu na přítokové úseky je závislý na tom, zda tunel bude zcela
izolován a potom jeho vliv na oběh podzemních vod v puklinách bude velmi malý, nebo bude mít
drenážní účinek. V případě, že tunel bude představovat drenáž dosah snížení hladin, bude vázán na
lépe propustné úseky skalního podloží s částečným dosahem do hladin podzemních vod pokryvných
útvarů. V nejhlubším úseku je 90m pod terénem. Přítoky podzemních vod budou soustředěny
pravděpodobně do krátkých úseků. V případě, že bude provedena izolace tunelu, hladiny podzemních
vod nebudou ovlivněny. V oblasti Děvína nebude vliv tunelu patrný, protože hladina je hlouběji
zapadlá vlivem drenážního účinku Dalejského potoka. V dolní části trasy tunelu je směr proudění
podzemních vod přibližně rovnoběžný se směrem tunelu. Proto ovlivnění bude mít malý rozsah.
V případě, že přítokové zóny do tunelu budou izolovány, nebude tunel ovlivňovat úroveň hladin
podzemních vod. Pouze v oblasti dolního portálu a části tunelu k portálu přiléhající patrně dojde
k trvalému snížení hladin podzemních vod.
V této části bude trasa tvořit drenáž podzemních vod, které odtékají generelně do Vltavského údolí
a do údolí Dalejského potoka. Vzhledem k výškové úrovni dna tunelu dojde pouze k ochuzení skrytých
příronů. V údolí Vltavy tento vliv nebude kvantifikovatelný, protože podzemní vody jsou hydraulicky
vázány k hladině vody v řece, v Dalejském údolí bude tento vliv rovněž zanedbatelný, protože se
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dotkne pouze oblasti v okolí ústí potoka do Vltavského údolí. Rozsah a místa příronů nelze ani
předběžně odhadnout s ohledem na skutečnosti uvedené v hydrogeologické charakteristice. Vliv na
vegetační pokryv bude pouze u hluboce kořenících stromů, protože úroveň hladiny se přibližuje úrovni
v nivě Vltavy. Ostatní vegetační pokryv patrně nebude zasažen.
V části trasy, která náleží do povodí přítoku Dalejského potoka nedojde k zásadní změně
odtokových poměrů v případě, že voda z komunikace bude odváděna povrchově a dešťovou
kanalizací do DUN a dále do příslušné vodoteče, nebo zásakem do okolí. Problém bude případné
znečištění. Předpokládáme, že splachy ropných látek budou zachyceny DUN, ale rozpuštěné látky
budou odtékat. V minimech, kdy celá horní část povodí, které náleží ke komunikaci je bezodtoká,
nebude mít odvedení vod z komunikace mimo povodí téměř žádný vliv, s výjimkou přívalových dešťů.
Pro posouzení možného vlivu tunelu na podzemní vody v okolí tunelu je nutné oddělit vodu
v pokryvných útvarech od vody ve skalním podloží. Vody v pokryvných útvarech představují obvykle
zavěšený kolektor a vodu v kapilárních pórech, která má omezenou pohyblivost. Vody skalního
podloží jsou soustředěné v puklinách, které v částech tvořených vápenci mohou být krasově
rozšířené. Vztah mezi vodami obsaženými v pokryvných útvarech vodou obíhající v puklinách skalního
podloží je velmi komplikovaný. Podzemní vody v pokryvných útvarech jsou dotovány přímo ze srážek
a část z nich představuje dotaci do puklinových vod skalního podloží. Z toho vyplývá, že ovlivnění
velmi mělkého oběhu podzemních vod v pokryvných útvarech podzemními stavbami je obtížně
predikovatelné bez podrobného hydrogeologického průzkumu.

Uvedený popis je odvozen z archivních podkladů. Pro skutečné poznání poměrů doporučujeme
provést průzkumnou štolu a současně pozorovat hladiny podzemních vod v síti hydrogeologických
vrtů.

Vliv variant MÚK Řeporyjská
Vedení trasy Radlické radiály ve variantách A (MÚK Řeporyjská – Radlická radiála v horní poloze,
křížení v úrovni terénu) a B (vedení Radlické radiály v dolní poloze s křížením nad RR) jsou z hlediska
velikosti a významnosti vlivu na povrchové a podzemní vody rovnocenné.

G.5 Vlivy na půdu
Vliv na ZPF
Trasa Radlické radiály je vedena většinou po pozemcích nezemědělských. Z toho se orná půda
vyskytuje na cca 1,5 ha a cca 1 ha zemědělské půdy tvoří zahrady.
K záboru zemědělské půdy dochází v místě kruhového objezdu a od něj směrem na JV. Další
zábory zemědělské půdy budou při portálech raženého tunelu, jehož celá trasa vede pod
zemědělskou půdou.
Orná půda a zahrady v místě kruhového objezdu (MUK Řeporyjská) a pod ním jsou zastoupeny
černozemí na spraši s kódem BPEJ 2.01.00 a třídou ochrany I. Ta se řadí k nejkvalitnějším
zemědělským půdám. V místě portálů raženého tunelu je zemědělská půda zastoupena kambizemí
modální na břidlicích s kódem BPEJ 2.26.41 a 2.26.14, která se řadí k méně kvalitním zemědělským
půdám s třídou ochrany IV a litozemí modální s kódem BPEJ 2.39.39, s třídou ochrany V.
V trase raženého tunelu se vyskytují zemědělské půdy s kódem 2.26.41 (třída ochrany ZPF IV),
2.26.11 (III), 2.10.10 (II), 2.18.54 (V), 2.18.14 (IV) a 2.39.39 (V). Zde však k záboru nedochází.
Dále je třeba počítat s dočasnými zábory zemědělské půdy pro manipulační pruhy a zařízení
staveniště. Na dočasných záborech bude po skončení stavby provedena technická a biologická
rekultivace a budou vráceny do ZPF.
V další fázi projektové dokumentace (DÚR, DSP) bude provedeno vynětí ze zemědělského
půdního fondu, dále bilance ekonomické újmy, zemin a ornice a následně návrh biologické
rekultivace.
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Vliv na PUPFL
Pozemky určené pro plnění funkce lesa se v trase výstavby nenacházejí, pouze v místě tunelu na
lokalitě Dívčí hrady. Jedná se o porosty 626Ca2 a 626Cb4, zařazené v lesních hospodářských
osnovách pro Prahu, LHC 117801 s platností od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013.
Tyto lesní porosty nebudou stavbou tunelu dotčeny.
Z tohoto a údajů uvedených v C.2.7 eventuelně dotčené zeleně výstavbou Radlické radiály
vyplývá, že se v prostoru budoucí stavby nenachází žádná plošně ani sadovnicky významná zeleň.
Vhodným ozeleněním budoucí trasy silnice by se naopak mohl podíl zeleně v těchto lokalitách výrazně
zvýšit.

Vliv variant MÚK Řeporyjská
Vliv variantního provedení MÚK Řeporyjská z hlediska vlivu na ZPF, resp. PUPFL je v kontextu
celého záměru prakticky stejný. U varianty B si přeložka Řeporyjské do nové trasy vyžádá nový zábor
pozemků ZPF.

G.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Jakékoliv stavební dílo je zásahem do geologických poměrů tím, že dochází k odtěžování
horninového prostředí v důsledku průchodu či vetknutí stavby do terénu. Dalším zásahem může být
střet stavby s registrovanými územími nerostných zdrojů. V daném případě není stavba ve střetu s
územím nerostných zdrojů. Je pouze možno upozornit na původní cihelnu, kde by mohlo dojít ke kolizi
při průchodu stavby v tomto území – nestabilní geologické poměry.
Poddolovaná území
Na základě mapových podkladů nezasahuje záměr do poddolovaných území, nelze vyloučit, že v
oblasti bývalé cihelny by nedošlo k neplánovanému poddolování.
Geodynamické jevy
V zájmovém území nejsou registrovány žádné význačné svahové deformace. Nevylučujeme, že při
ražbě průzkumné štoly a následně tunelových trub nedojde ke svahovým deformacím. Je proto nutno
v další fázi projektové přípravy se otázkou možných sesuvů a dynamiky a vibrací zabývat.
Nerostné suroviny
Na základě rešerše České geologické služby – GEOFOND – Rešerše ložisek vyplývá, že záměr
nezasahuje do ložiskových území (dobývacích prostorů) ani chráněných ložiskových území.
Paleontologické památky a významné geologické profily
Podle Jiřího Kříže z České geologické služby při hloubení Butovického a Jinonického tunelu a při
ražbě Radlického tunelu není možné hovořit před vlastními pracemi o nebezpečí konfliktu s vrstvami
obsahujícími paleontologické nálezy. Předpokládá se provádět dokumentaci ve spolupráci se
specialisty České geologické služby, průběžně bude sledována litologie jednotlivých paleozoických
souvrství a jejich paleontologický obsah. V případě objevu poloh bohatších na faunu, které nelze
předem specifikovat, může proběhnout jejich záchranný paleontologický průzkum s minimálním
omezením výkopů nebo ražby průzkumné štoly nebo později vlastního tunelu. Vzorem takovéto
spolupráce s Českou geologickou službou může být nedávná ražba průzkumné štoly tunelu Lahovská
expresního silničního okruhu a pozdější spolupráce se specialisty z Akademie věd ČR.
Jiří Kříž dále specifikoval doporučení postupu prací při hloubení a ražbě tunelů, která jsou součástí
kapitoly D.4.
Obdobný názor má i Mgr. Radovanem Chmelařem, Ph.D.: Oba hloubené úseky a ražené portály
nenaruší chráněné významné odkryvy (opěrný geologický profil) v motolském, přídolském,
kopaninském a pražském souvrství, kde je naleziště řady druhů fosilních organismů (zkamenělin) od
dob J. Barranda. Naopak umožní geologickou dokumentaci dočasných odkryvů ve stavební jámě
poblíž této klasické lokality. Tato odborná geologická dokumentace v úzké spolupráci s Českou
geologickou službou, popř. dalšími státními vědeckými pracovišti, může upřesnit představu o místních
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geologických poměrech se zaměřením na paleontologii a stratigrafii obdobně jako tomu bylo v
minulosti např. po stavbě zářezu železnice.

Vliv variant MÚK Řeporyjská
Vliv variantního provedení MÚK Řeporyjská z hlediska velikosti a významnosti vlivu na horninové
prostředí a přírodní zdroje je v kontextu celého záměru stejný, tj. nulový.

G.7 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Pro potřeby dokumentace byla Dr. Farkačem, CSc. a spol. zpracováno biologické hodnocení
záměru. Studie je součástí příloh oznámení jako příloha č. B.14.

Botanické hodnocení
Ve zkoumaném území se celkem vyskytuje 279 taxonů cévnatých rostlin. V žádném z úseků nebyl
zaznamenán výskyt taxonů chráněných vyhláškou č. 395/1992 Sb. Byly zjištěny 4 druhy hodnocené v
Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky (PROCHÁZKA 2001) v různém
stupni ohrožení. Tyto jsou uvedeny jednak v kompletním seznamu taxonů, jednak na samostatném
místě, kde je také komentován jejich výskyt.
Vegetace má v naprosté většině posuzované trasy ruderální charakter, ať už se jedná o sekané či
volně rostoucí ruderalizované trávníky, vegetaci sešlapávaných ploch (včetně chodníků) či křoviny a
akátiny. Určitou výjimku představují místa výsadeb dřevin a maloplošné výsevy kulturních travin a
pícnin, ale i do nich pronikají četné antropofyty. Majoritní zastoupení mají společenstva svazů
Sisymbrion officinalis, Dauco-Melilotion, Arction lappae a Polygonion avicularis. Větší část křovin
náleží k řídce větveným nitrofilním křovinám (cf. SÁDLO 1999: 264-266), místy jsou maloplošně
vyvinuty křoviny blízké svazu Prunion spinosae a akátiny z řádu Chelidonio-Robinietalia.
Druhová diverzita se lokálně liší podle typu, stáří a stupně ovlivnění biotopů. Mezi druhově
nejchudší patří starší sukcesní stadia sušších ploch, kde zpravidla tvoří dominantu jedna či několik
málo druhů travin s chudým bylinným doprovodem. Naopak k druhově nejpestřejším patří raná
sukcesní stadia těchto trávníků, skládky zemin a stavebního odpadu (úsek č. 4). Zde se vyskytuje mj.
několik mírně ustupujících, v prostoru Velké Prahy však dosud častých ruderálních druhů. Obecně lze
flóru a vegetaci zkoumaného území charakterizovat jako celkově odpovídající současné apofytizaci
Prahy.
Fytocenologické snímky jsou uvedeny v kapitole 7 a vyznačeny i ve schematické mapě v kapitole 9
(část 1: fytocenologické snímky č. 1 – 7; část 2: fytocenologické snímky č. 8 – 11; část 3:
fytocenologické snímky č. 12 – 16; část 4: fytocenologické snímky 17 – 20; část 6: fytocenologické
snímky č. 21 – 24)).
Soupis význačnějších druhů
Při terénních pracích byly zaznamenány 4 druhy cévnatých rostlin, které jsou evidovány v Černém
a červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky (PROCHÁZKA 2001) v různém stupni
ohrožení. Jedná se o 2 taxony hodnocené jako ohrožené (kategorie C3, Agrimonia procera a
Hyoscyamus niger) a o 2 vzácnější taxony, jimž by podle citované práce měla být věnována další
pozornost (kategorie C4a, Festuca pallens a Pyrus pyraster).
Agrimonia procera [C3] – druh s výraznou vazbou na antropogenní stanoviště, příp. lesní lemy a
paseky s rozšířením v jižní části ČR. V Praze se vyskytuje na různých, zpravidla ruderálních
stanovištích, vždy však v málopočetných populacích. V prostoru lemu akátiny při křižovatce ulic
Radlická a Butovická byla nalezena 1 rostlina. Doklad nadzemní části je uložen v soukromém herbáři
autora této části zprávy. Opatření na záchranu není vzhledem k výskytu taxonu na více místech v
podobných biotopech v Praze nutné.
Hyoscyamus niger [C3] – ustupující druh roztroušeně rostoucí v teplých oblastech státu, vázaný
na rumiště, okraje cest a polí. Zdejší nález pochází z vysoké skládky stavebního odpadu, která sama
má dočasný charakter – není možno zde tedy zasáhnout ve prospěch nalezené populace. Zdejší
populace je malá (pouze několik rostlin), souvisí to jistě se sukcesním stářím výsypky. Na starších
místech obdobného charakteru v okolí lze očekávat výskyt blínu černého. V Praze tento druh roste na
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příhodných místech, zpravidla ne masově. Doklad je uložen v soukromém herbáři autora této části
zprávy.
Festuca pallens [C4a] – výskyt kostřavy sivé v trávníku při ul. Radlická na více místech není
překvapivý, odpovídá charakteru půdy (kamenitý). Tento druh se vyskytuje na příhodných místech v
okolí. Ochranářský statut tohoto taxonu souvisí s výskytem na reliktních skalních výchozech, druh se
ale běžně vyskytuje v kamenitých nízkostébelných trávnících v teplejších oblastech ČR. Zásah ve
prospěch tohoto druhu v prostoru uvažované stavby není relevantní.
Pyrus pyraster [C4a] – druh křovin teplých stanovišť, který je v Praze vázán na skalnaté svahy a
jiné příhodné biotopy. V prostoru mezi ulicemi Tichnova a Řeporyjská zaznamenán 1 mladší exemplář
v křovině. Podobně jako zplaňující příbuzný kulturní druh Pyrus communis obsazuje i stanoviště
tohoto typu.

Hodnocení fauny střevlíkovitých
Na území bylo zjištěno 17 druhů, z nichž všechny patří mezi druhy eurytopní resp. expanzivní
(HŮRKA A KOL. 1996). Přítomnost tohoto spektra druhů je běžná na obdobných biotopech v okolí
Prahy a nenaznačuje žádnou výjimečnost přírodního prostředí.

Hodnocení fauny motýlů
Zhodnocení přírodovědecké kvality a zachovalosti jednotlivých úseků plánované stavby na základě
analýzy druhového složení motýlí fauny:
1. úsek: Celkový počet druhů 258
Indikátor 1. stupně0 (0 %)
Indikátor 2. stupně1 (0,39 %)
Indikátor 3. stupně46 (17,83 %)
Indikátor 4. stupně211 (81,78 %)
Zastoupení indikátorů 1. a 2. stupně je velmi nízké, vypovídá o nespecifičnosti a narušenosti
stanovištních podmínek. Jediným druhem majícím vazbu ke kvalitním biotopům a současně druhem
stenotopním je Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843), druh vyvíjející se na štírovníku růžkatém i na
člověkem narušených a poloruderálních biotopech, avšak současně na lokalitách s určitým
ekologickým potenciálem. Lze předpokládat, že poloruderální biotopy se stepním charakterem, které
jsou přítomny na tomto úseku, by se za předpokladu nerušeného vývoje vyvinuly v poměrně kvalitní
keřnatou step s dosti bohatým oživením hmyzem a poměrněkvalitní vegetací. Zastoupení indikátorů 4.
stupně odpovídá zastoupení ostatních druhůostatních indikačních stupňů, je vysoké a vypovídá o
silném narušení biotopu lidskou činností.
2. úsek: Celkový počet druhů 126
Indikátor 1. stupně0 (0 %)
Indikátor 2. stupně1 (0,79 %)
Indikátor 3. stupně14 (11,11 %)
Indikátor 4. stupně111 (88,10 %)
Druhové spektrum na tomto úseku vypovídá o nepůvodním charakteru a silném narušení lidskou
činností. Zastoupení indikátorů 1. a 2. stupně je nepatrné, zastoupení indikátorů 3. stupně je silně pod
úrovní hraničních 20 %, které je rozhodující pro celkovou kondici společenstva. Jediným stenotopním
druhem je opět Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843), její přítomnost i na této dílčí lokalitě lze
vysvětlit určitou mírou ekologické plasticity druhu, která mu dovoluje osidlovat i biotopy s určitou mírou
antropogenního ovlivnění, ale současně s nemalou mírou ekologického potenciálu, jinými slovy
schopnosti vyvíjet se za předpokladu nerušeného vývoje v poměrně kvalitní biotopy. Zastoupení
indikátorů 4. stupně je velmi vysoké, napovídá na silné narušení a ruderalizaci stanoviště.
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3. úsek: Celkový počet druhů132
Indikátor 1. stupně0 (0 %)
Indikátor 2. stupně0 (0 %)
Indikátor 3. stupně25 (18,94 %)
Indikátor 4. stupně107 (81,06 %)
Na tomto úseku nejsou přítomny žádné indikátory 1. a 2. stupně. Indikátory 3. stupně se současně
blíží hraničním 20 %, což je známkou poměrně vyvážených stanovištních poměrů za současné
absence specifických biotopů. Zastoupení pouze indikátorů 3. a 4. stupně odpovídá městskému
prostředí či intenzivně zkulturnělé krajině. Jde výhradně o stanoviště vytvořená uměle člověkem a jeho
činností trvale a intenzivně ovlivňovaná.
4. úsek: Celkový počet druhů 151
Indikátor 1. stupně0 (0 %)
Indikátor 2. stupně1 (0,66 %)
Indikátor 3. stupně19 (12,58 %)
Indikátor 4. stupně131 (86,75 %)
Z indikátorů vyšších stupňů, čili druhů stenotopních, je zastoupen opět jen druh Trifurcula
subnitidella (Duponchel, 1843), který je v širším okolí zřejmě běžněpřítomný na vhodných biotopech –
stepních a poloruderálních stepních biotopech s otevřeným vegetačním krytem se zastoupením živné
rostliny – štírovníku růžkatého. Poměrné zastoupení indikátorů 3. a 4. stupně napovídá na této dílčí
lokalitě na silné narušení stanovišť lidskou činností a na ruderalizaci.

6. úsek: Celkový počet druhů 45
Indikátor 1. stupně0 (0 %)
Indikátor 2. stupně0 (0 %)
Indikátor 3. stupně2 (4,44 %)
Indikátor 4. stupně43 (95,56 %)
Úsek je extrémně druhově chudý, což odpovídá charakteru zeleně, která sestává z náletové
dřevinné vegetace a fragmentů ruderální bylinné vegetace. Výrazné zastoupení indikátorů 4. stupně
odpovídá prostředí silně ovlivněnému rušivou lidskou činností.

Hodnocení ornitofauny
1. úsek – zjištěna přítomnost celkem 11 druhů ptáků. Chybí zde starší dřeviny, převažují nižší a
„roztroušené“ a vesměs náletové porosty. Proto se např. z pěnic vyskytují pouze pěnice hnědokřídlá a
pěnice pokřovní. Zjištěné druhy sýkor budou zřejmě hnízdit někde v blízké zástavbě.
2. úsek – zjištěna přítomnost celkem 13 druhů; nenachází se zde žádný cenný biotop.
3. úsek – zjištěna přítomnost celkem 13 druhů ptáků. S výjimkou rorýse obecného (ohrožený druh) jde
pouze o běžné druhy. Na daném území se nenachází žádný unikátní biotop, pouze běžná městská
zeleň podél komunikace. Některé kratší úseky neposkytují ptákům ani žádné hnízdní příležitosti.
4. úsek – v současné době je tvořen z převážné části staveništěm, skládkou stavební drtě (atp.),
cementárnou a parkovištěm. V přilehlém okolí (svahové travnaté porosty prostoupené keři a stromy,
zeleň podél železniční tratě na severu) bylo zjištěno celkem 15 druhů. Uvedená vlaštovka obecná
(ohrožený druh) byla zjištěna při lovu potravy nad skládkou na rozhraní travnaté plochy a pole. Na
stejné lokalitě byl zjištěn skřivan polní. Hnízdí zřejmě na poli, nikoliv na sledované ploše. Jeho
zařazení je tedy pouze „hraniční“.
6. úsek – zjištěno celkem 9 běžných druhů ptáků.
Celkově lze konstatovat, že ornitofauna nebude realizací Radlické radiály dotčena.
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy budou celkově velmi omezené. Silniční těleso Radlické radiály
sleduje především ruderální plochy, stávající existující silniční tělesa a nejcennější část podchází
hluboko v raženém tunelu.
V sledovaném území a jeho nejbližším okolí bylo zjištěno 279 druhů cévnatých rostlin (přehled
zjištěných druhů viz. kapitola 4.1.), z nichž čtyři druhy jsou uvedeny v Červeném seznamu cévnatých
rostlin České republiky (PROCHÁZKA 2001) – 2 taxony jsou hodnocené jako ohrožené (kategorie C3,
Agrimonia procera a Hyoscyamus niger) a o 2 vzácnější taxony, jimž by podle citované práce měla být
věnována další pozornost (kategorie C4a, Festuca pallens a Pyrus pyraster) (hodnocení viz výše).
Spektrum vyskytujících se druhů cévnatých rostlin však obsahuje především druhy obecně rozšířené a
diagnosticky nevýznamné (srovnej PROCHÁZKA 2001). Šíření některých z nich (např. druhy ruderální
apod.) je umožněno díky činnosti člověka a je tedy nutné s touto skutečností počítat.
Vliv na mimolesní zeleň je jen v nejnutnější míře, ale vzhledem k zastoupeným druhům dřevin a
jejich výskytu v širším okolí je přijatelný.
Z indikačně významné broučí čeledi střevlíkovitých (Carabidae) bylo zjištěno 17 druhů, z nichž
všechny patří mezi druhy eurytopní resp. expanzivní (HŮRKA A KOL. 1996); jeden z nich, prskavec
menší (Brachinus explodens) je chráněný zákonem.
Vliv zamýšlené stavby na faunu bezobratlých živočichů bude velmi omezený, protože populace
zjištěných druhů nejsou vázány jen na plochu vlastního silničního tělesa radiály. Navíc jejich populační
početnost je natolik obrovská, že při zemních pracích ani následně při případných střetech poletujících
či migrujících jedinců s projíždějícími automobily neovlivní jejich populace. Většina druhů patří také k
druhům všeobecně rozšířeným, jejichž populace jsou velmi početné. Populace těchto druhů nebudou
ohroženy, protože jejich populace jsou flexibilní a jedinci mohou změnit svá stanoviště. Po revitalizaci
nejbližšího okolí silničního tělesa a obnově bylinného vegetačního krytu na některých místech se
většina vrátí zpět.
Vliv na obratlovce bude zanedbatelný.

Závěr


Na území stavby Radlické radiály nebyl zjištěn žádný zvláště chráněných druh rostliny. Dva druhy,
Agrimonia procera (řepík vonný) a Hyoscyamus niger (blín černý), jsou hodnoceny jako druhy
ohrožené – kategorie C3 a dva druhy, Festuca pallens (kostřava sivá) a Pyrus pyraster (hrušeň
polnička), zasluhují další pozornost – kategorie C4a (PROCHÁZKA 2001). Podrobné hodnocení
těchto druhů viz. kapitola 4.8. Není nutné přijímat žádná opatření.



Na území stavby Radlické radiály bylo zjištěno 7 zvláště chráněných druhů živočichů. Ačkoliv tyto
druhy nemají výhradní či omezený vztah k předmětnému území (kapitola 4.3.), je nezbytné v
rámci předběžné opatrnosti požádat na tyto druhy o výjimky ze zákona (OŽP MHMP), tedy pro
druhy ohrožené: prskavec menší (Brachinus explodens), čmelák (Bombus sp.), mravenec
(Formica sp.) a ropucha obecná (Bufo bufo). Protože rorýs obecný (Apus apus) a vlaštovka
obecná (Hirundo rustica) nemají k území stavby žádný vztah, není proto potřeba pro tyto dva
druhy žádných opatření. Populace indikačně významného druhu motýla Trifurcula subnitidella
(indikátor II. stupně), vyvíjející ho se na štírovníku růžkatém a který se vyskytuje hojně i v širším
okolí, nebudou realizací stavby dotčeny.



Zachování plánovaných prostorových parametrů je bezpodmínečné. Bezpodmínečná je i dosadba
autochtonních druhů dřevin v bezprostředním okolí stavby a místech křížení lokálního biokoridoru
nefunkčního L4/242.

Vliv RR z hlediska velikost a významnost vlivů na porosty dřevin, faunu a floru je v rámci celé trasy
zanedbatelný, kompenzace u nečetných likvidovaných (vesměs náletových) dřevin plánovány v
odpovídající struktuře, vliv na flóru i faunu nevýznamný, nedojde k žádné přímé likvidaci cenných
biotopů či lokalit zvláště chráněných druhů, protože trasa vede převážně po již zbudovaných
komunikacích, případně v deteriorizovaných stavebních prolukách, nebo je ražená hluboko pod zemí.
Pro vliv RR z hlediska velikost a významnost vlivů na stavbou dotčené ekosystémy je prakticky
totožné (viz výše). Trasa po stávajících komunikacích či ve stavebních (deteriorizovaných) prolukách
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neovlivní žádný ekosystém, v části stavebních navážek dokonce umožní zpřírodnění ploch
následnými revitalizačními opatřeními, v místě raženého tunelu bez kontaktu s povrchem bude vliv
nulový.

Vliv variant MÚK Řeporyjská
Vedení trasy Radlické radiály ve variantách A (MÚK Řeporyjská – Radlická radiála v horní poloze,
křížení v úrovni terénu) a B (vedení Radlické radiály v dolní poloze s křížením nad RR) jsou z hlediska
velikosti a významnosti vlivu na přírodní aspekt rovnocenné.
Z hlediska převedení nefunkčního biokoridoru L 4/242 přes ulici Řeporyjskou je optimálnější
varianta B, jelikož silnice zde bude vedena na náspu a je tak možné realizovat podchod pro migrující
živočichy. Varianta A nabízí křížení s biokoridorem v úrovni, kdy kolize s migrujícími živočichy bude
více pravděpodobná.

G.8 Vlivy na krajinu
Pro potřeby dokumentace byla Ing. arch. Vorlem a spol. zpracováno hodnocení vlivu stavby na
krajinný ráz. Toto hodnocení bylo na základě připomínek k dokumentaci doplněno další studií. Obě
studie jsou součástí příloh dokumentace jako příloha B.11.A a B.11.B.
Popis navrhované stavby (NS) s ohledem na předpokládané vlivy navrženého řešení na
krajinný ráz v jednotlivých „dotčených krajinných prostorech“ DoKP

DoKP „A1“Nové Butovice (cca km 0.000 - 0.900)
(úsek mezi MÚK s Bucharovou a přemostěním Radlické radiály v pokračování ulice
Schwarzenberské)
Popis: Radlická radiála se v prostoru dnešní MÚK s Bucharovou napojuje na Rozvadovskou spojku a
pokračuje v mělkém zářezu (cca 2m) k jihovýchodu. V prostoru před křížením se
Schwarzenberskou se dostává na povrch (Schwarzenberská je vedena po mostě).
Předpokládané vlivy: Radlická radiály v tomto úseku logicky dokončí započatou urbánní strukturu
okraje JZM. Její vliv na krajinný ráz bude přijatelný.

DoKP „A2“ Jinonický zámeček - areál ZPA (cca km 0.900 - 1.840)
(úsek od přemostění Radlické radiály v pokračování ulice Schwarzenberské po západní portál
tunelu Butovice)
Popis: V tomto DoKP jsou navrženy dvě varianty řešení – varianta A ve které je RR vedena nad
okružní křižovatkou a varianta B, ve které je RR vedena v zářezu pod okružní křižovatkou. Ve
variantě A stoupá RR od mimoúrovňového křížení s ulicí Schwarzenberskou na náspech nad
okružní křižovatku s Řeporyjskou, kterou překonává mostem. Odtud RR plynule klesá
k jihovýchodu až k západnímu portálu tunelu Butovice, přičemž se dostává do trasy dnešní
Radlické. Urbanistické řešení ukazuje, že přechod pěších přes rotační křižovatku lze řešit
s využitím terénních rozdílů jako elegantní řešení parkově upraveného prostoru uvnitř křižovatky.
Délka mostu RR je dojmově zkrácena vytvořením umělého pahorku se zelení uvnitř okružní
křižovatky. Toto řešení – pokud by bylo uskutečnitelné – by přispělo i k dojmovému zkrácení
celého viditelného úseku radiály a ke zmenšení měřítka stavby. Důležitá je možnost příjemného
komunikačního propojení prostoru Jinonic a Nových Bučovic, tedy urbanistická kvalita
prostorového spojení.
Ve variantě B je okružní křižovatka vyvýšena nad terén, přičemž hlavní trasa RR leží v mírném
zářezu, resp. na terénu. Nad terén se zvedají rampy, které vizuálně zakrývají hlavní trasu RR.
Rampy se více než u Var. A přibližují k prostoru Jinonického zámečku. Průchod pro pěší je možný
vystoupáním na úroveň okružní křižovatky, jak ukazuje urbanistické řešení. Urbanistické řešení
ukazuje, že prostupnost křižovatky pro pěší je podstatně komplikovanější než u Var. A a prostorové
kvality propojení Jinonic a Nových Bučovic jsou tudíž méně příznivé.
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Předpokládané vlivy: Vyvýšení MÚK Nové Butovice bude představovat v území výrazný nový
technický prvek a to v obou variantách. Následné klesání k portálu tunelu bude zapojeno do nové
zástavby. Portál tunelu bude zahlouben a v úzkém koridoru vymezeném zástavbou se bude
vizuálně projevovat pouze omezeně.
Rozdílné bude působení varianty A a varianty B MÚK. Pozvolné vystoupání nivelety ve Var. A
(zvýšené o protihlukové stěny) nad okružní křižovatku vytvoří v území výrazný souvislý předěl
zdůrazňující probíhající koridor radiály a posilující tak účinek velkého měřítka stavby. Urbanistické
řešení ukazuje, že úpravou vnitřního prostoru okružní křižovatky je možno tento dojem změnit a
opticky plynulou trasu přerušit. Ukazuje rovněž, že velká část koridoru trasy bude sevřena mezi
zeleň u Jinonického zámečku a mezi zástavbu centra Nové Butovice. Var. B sice dojmově
přerušuje koridor radiály, ale vytváří ve spojovacím prostoru mezi Jinonicemi a Novými Butovicemi
poměrně složitou hmotu vyzdvižené okružní křižovatky s rampami, přičemž tyto hmoty, rampy
s opěrnými zdmi se o něco více přibližují k cennému prostoru historického jádra Jinonic.
Důležitým aspektem, který vyplývá z urbanistického řešení (Zavadil, Oberstein 07/2008), je
pojetí prostoru křižovatky jako komunikačního spojení pro pěší a zároveň jako spojovacího
prostoru mezi Jinonicemi a Novými Butovicemi. Z návrhu vyplývá, že Var. A poskytuje lepší
podmínky pro příznivější ztvárnění prostoru pěšího propojení a parkových úprav. Jedná se zdánlivě
okrajově o záležitost krajinného rázu ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., ale pro kvalitu prostředí a tím
i pro kulturní charakteristiku (dle §12 zákona) je tento aspekt nutno vzít rovněž v úvahu.
Nepříznivý vliv, který může zvýšit míru vlivů na krajinný ráz, může představovat použití
neprůhledných protihlukových stěn. Je nutno řešení směřovat k odlehčenému řešení.

DoKP „A3“ – Butovice (cca km 2.170 - 2.400)
(úsek od východního portálu tunelu Butovice po západní portál tunelu Jinonice)
Popis: Úsek mezi východním portálem tunelu Butovice a západním portálem tunelu Jinonice je veden
v hlubokém (cca 6,5-7m) zářezu v trase dnešní komunikace Radlické.
Předpokládané vlivy: Vzhledem k tomu, že Radlická je dnes oddělena od obytných souborů Polívkova,
U Kříže protihlukovým valem, budou její vlivy charakter krajiny zcela minimální a komunikace se
nebude promítat do prostorové struktury Starých Butovic.

DoKP „B1“ Jinonice (cca km 2.700 - 3.300)
(úsek od východního portálu tunelu Jinonice po západní portál tunelu Radlice)
Popis: Zhruba polovina délky radiály mezi východním portálem tunelu Butovice a západním portálem
tunelu Radlice je veden a v hlubokém zářezu (až 9 m). MÚK 1/2 Jinonice je tvořena rampami
stoupajícími k dnešní niveletě Radlické. Před MÚK 2/2 Jinonice se dostává na rostlý terén a dále
klesá k východu k portálu tunelu. Díky svažitému terénu je MÚK zahloubena a podjezdem
podchází nejenom radiálu, ale také existující nádraží Jinonice.
Východně od portálu tunelu Radlice je nad tunelem umístěn výdechový objekt o výšce 15 m.
Jedná se o výškový objekt bodového charakteru, který se však dostává do prostorové souvislosti s
portálem tunelu a se zástavbou předpokládané urbanizace mírných severních svahů Dívčích
hradů. Vzhledem k bodovému charakteru stavby (na rozdíl od liniové stavby motorové
komunikace) bude v dalším hodnocení tomuto objektu věnována zvláštní pozornost.
Předpokládané vlivy: Vzhledem k zahloubení velké části radiály bude její viditelnost v rámci DoKP
(např. z protějších svahů Malvazinek) minimální.
Výdechový objekt nebude vidět z hlavní komunikační osy Radlické, ale bude zřetelně viditelný z
lokality U kříže, z některých objektů na východním svahu Vidoule a z Malvazinek (nikoliv však z
frekventovaných veřejných prostorů). V pohledech přes Radlické údolí se bude promítat na pozadí
svahů Dívčích hradů.
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DoKP „C1“ Zlíchov (cca km 5.400 a dále)
(prostor předpolí východního portálu tunelu Radlice )
Popis: Radlická radiála se dostává do prostoru DoKP C1 několika rameny mimoúrovňové křižovatky,
přičemž dvě z nich se tunelově napojují do prostoru Zlíchovského tunelu, pravé odbočení z
Dobříšské se zanořuje do terénu pod ulicí Křížovou a levé odbočení z tunelu na Dobříšskou je
jedinou stavbou, která bude viditelná v komunikačním koridoru Strakonické, Dobříšské, Křížové a
železniční trati ČD Praha - Plzeň.
Předpokládané vlivy: Rampa ústí z tunelu pod ulicí Křížovou a klesá na ulici Dobříšskou, která se
v těchto místech zahlubuje k severnímu portálu Zlíchovského tunelu. Mezi ulicí Křížovou a Nový
Zlíchov je zástavba v zahradách a dále stoupá svah k železniční trati.
Převýšení mezi portálem tunelu, resp. niveletou rampy v ústí tunelu a železniční trati způsobí,
že ve všech relevantních pohledech z levého břehu Vltavy (z podhledu) se rampa nebude promítat
na pozadí PP Ctirad, což by mohlo být považováno za snížení významu přírodní hodnoty v krajinné
scéně.
Za relevantní místa je považován břeh Vltavy u loděnice a u čerpací stanice Shell, západně od
Strakonické pak prostory zastávek autobusů na křižovatce Nádražní. Pohledy z levého břehu –
z komunikačního prostoru – však většinou nelze považovat za frekventovaná místa pohledů (za
referenční body vlivu na krajinnou scénu), protože se nejedná o místa častého pobytu pěších
návštěvníků, o frekventované městské prostory ani o pěší či turistické trasy.
V pohledech z pravého břehu, kde se nacházejí významné referenční body - z Podolského
nábřeží (nejnižší možný bod pozorování) se rampa nemůže promítnout nad Křížovou ulici,
z vyšších horizontů (terénní hrana nad Branickou skálou nebo z Kavčích hor se bude promítat do
spleti komunikačních koridorů. Je možno předpokládat, že rampa se v pohledech z pravého břehu
vždy promítá do existujících technických prvků vizuální scény.
V pohledu ze severu z Dobříšské ulice a z křížení Dobříšské s Radlickou (frekventované místo
pěšího pohybu do prostoru Smíchovského nádraží) je (s obtížemi) viditelný zlíchovský kostelík Sv.
Filipa a Jakuba s hřbitůvkem, který (ač leží mi PDoKP) představuje drobnou kulturní dominantu
segmentu městské krajiny. Je možno předpokládat, že navržená rampa se určitým způsobem (aniž
by zakryla siluetu kostelíka) promítne do této scenérie, i když rampa nebude představovat vedle
portálu tunelu a výrazného koridoru Dobříšské a souběžných železničních tratí odlišný, tvarem
nebo měřítkem se vymykající prvek vizuální scenérie.

Vliv navrhované stavby na identifikované znaky a hodnoty
Vliv navrhované stavby BR na identifikované znaky KR je proveden formou standardizovaného
tabulkového vyhodnocení (indikátory jednoznačně pozitivního významu) pro každý z dotčených
krajinných prostorů (DoKP) zvlášť. Hodnotící tabulky jsou součástí Příloh B.11.A a B.11.B.

DoKP „A1“Nové Butovice (cca km 0.000 - 0.900)
Navrhovaná stavba (NS), umístěná v sevřeném koridoru ohraničeném zástavbou a protihlukovým
valem a navazující na existující MÚK Bucharova, se nedotýká ani fyzicky bezprostředně neovlivňuje
žádné maloplošné zvláště chráněné území ani VKP. Nedostává se do kontaktu s památkově
chráněnými objekty ani s kulturními dominantami, které nejsou v DoKP přítomny. Vzhledem k absenci
významnějších hodnot přiléhající zástavby je vliv NS bezkonfliktní. Tabulka ukazuje, že z běžných
indikátorů označujících přítomnost pozitivních znaků a hodnot KR zde nejsou žádné přítomny. NS
proto nenarušuje estetickou hodnotu a harmonické vztahy krajinné scény.

DoKP „A2“ Jinonický zámeček - areál ZPA (cca km 0.900 - 1.840)
Porovnání variantního řešení MÚK Řeporyjská
V DoKP jsou přítomny pozitivní znaky kulturní a historické charakteristiky, tkvící v zástavbě
dochovaného historického středu obce Jinonice. Tyto hodnoty budou slabě až středně silně ovlivněny
stavbou MÚK Nové Butovice viditelnou v plochém terénu. Rozdíl mezi variantou A a B řešení
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křižovatky se v rozdílnosti míry vlivu na znaky jednotlivých charakteristik projevuje málo. Vliv na
kulturní a historické hodnoty (vlivy na přírodní charakteristiku jsou zde nepodstatné) území lze odvodit
z urbanistického řešení a projevují se především vztahem k prostoru historického jádra Jinonic a
zámečku a možnostmi ztvárnění komunikačního prostoru a pěších propojení mezi prostorem Jinonic a
Nových Butovic. Z tohoto srovnání vychází pozitivněji Var. A.
Různě se projevující měřítko stavby (výraznější velké měřítko u Var. A zdůrazněné dlouhým
přímým viditelným úsekem radiály oproti Var B, kde vyzdvižený rondel s rampami na (ozeleněných)
náspech dojmově přerušuje přímou linii komunikace a zmenšuje tak její měřítko) je důležité pro
percepci vlastností prostoru, v zásadě však nemá vliv na harmonické měřítko (kriterium dle §12),
protože harmonické měřítko se v daném prostoru nevyskytuje. Historické hodnoty se projevují i v
estetických hodnotách a harmonickém měřítku prostoru, kde budou různými variantami MÚK dotčeny
rozdílnou měrou.

DoKP „A3“ – Butovice (cca km 2.170 - 2.400)
I když se jedná prakticky o jediný prostor, působící dnes příznivě z hlediska přítomnosti historické
struktury obce Butovice, uplatnění její siluety na okraji přírodního celku Dalejského potoka a z hlediska
harmonie úměrné zástavby, nejsou zde vlivy NS žádné a to jejímu díky jejímu značnému zahloubení.

DoKP „B1“ Jinonice (cca km 2.700 - 3.300)
Krajinný prostor se nevyznačuje významnějšími znaky a hodnotami krajinného rázu. Částečně
zahloubená komunikace nezasahuje do prvků prostorové struktury a bude logicky doplňovat
urbanizovaný charakter městské krajiny. Výdechový objekt o výšce 15m bude v určitých pohledech
viditelný nad terénními horizonty (pohled od Kříže) a v jiných (z Malvazinek) na pozadí svahu Dívčích
hradů. I když se nebude jednat o snížení cennějších hodnot krajinného rázu, je tento zásah do
jednotlivých indikátorů hodnocen jako slabý až středně silný.

DoKP „C1“ Zlíchov (cca km 5.400 a dále)
Rampa vyústění Radlické radiály na Dobříšskou se vizuálně projevuje prakticky vždy pouze v
souvislosti s technickými a dopravními stavbami a zástavbou bez výraznějších architektonických
hodnot a je zaznamenatelná převážně ve scenériích bez estetických hodnot a bez zřetelné harmonie
měřítka a prostorových vztahů. Nejinak je tomu u průmětu rampy v pohledu ze severu do siluety svahu
s dominantou kostela Sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Vzhledem k celkovému urbanizovanému
charakteru PDoKP je tento vliv hodnocen jako žádný až slabý. Význam kulturní dominanty se v
tabulkách objevuje několikrát – v různých skupinách kritérií.
V celkových panoramatech rampa nesnižuje význam přírodních a přírodě blízkých partií svahů a
terénní hrany Dívčích hradů, protože představuje pouze další (a nikoli nejvýraznější) z mnohočetných
prvků dopravního koridoru ulic Strakonické, Nádražní, Na Zlíchově, Křížové, Dobříšské a Nový Zlíchov
a dvou tratí ČD. Vyústění radiály do údolí Vltavy je proto možno z hlediska vlivu na krajinný ráz
považovat za takový zásah, který minimálně ovlivní přítomné pozitivní znaky a hodnoty krajinného
rázu. Výdechový objekt bude obtížně identifikovatelným a krajinný ráz neovlivňujícím prvkem na
vizuálním horizontu.

Krajina řešeného území se nevyznačuje soustředěnými hodnotami krajinného rázu ani četnými
hodnotami jedinečnými (jedinou jedinečnou hodnotu je PP Ctirad, která nebude NS dotčena). Byly
identifikovány slabé a středně silné zásahy, týkající se dvou míst trasy - vlivu na urbanistický soubor
Jinonického zámečku a historického jádra obce Jinonice a vliv výdechového objektu na panorama
Dívčích hradů (vliv na vizuální horizonty). Tyto znaky nepředstavují hodnoty jedinečné v rámci regionu
nebo státu.

Závěr
Výstavba navrhované stavby Radlické radiály (RR) přinese nesporně změny oproti dnešnímu
stavu. Trasa však vede v hustě zastavěném území a je vedena v tunelových úsecích. Stavba je již
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dlouhodobě zakotvena v územním plánu a tak je urbanistická struktura na její vlivy zjevně připravena.
NS přinese další vlivy na přestavbu a nové využití území neboť pravděpodobně uspíší výstavbu
v přiléhajících plochách.
RR nebude nepříznivě zasahovat do cenných přírodních a přírodě blízkých lokalit, protože takové
lokality nejsou v PDoKP A2 přítomny. Cenná poloha PP Ctirad sice situačně leží v blízkosti vyústění
radiály do údolí Vltavy a souvisí s PDoKP C1, ale vizuálně je od dopravních staveb podél Strakonické
a Zlíchovského tunelu oddělena a nemůže být navrhovanou rampou vyústění Radlické radiály
ovlivněna.
Analýzy ukázaly, že z hlediska vlivu na znaky kulturní a historické charakteristiky, zejména na
kulturní dominanty navrhovaná stavba RR nebude mít výrazně negativní vlivy. Je to tím, že stavba je
navržena v tunelových úsecích a v hlubokých zářezech.
Nové podklady a navržené urbanistické řešení variant MÚK Řeporyjská přinesly prostorově a
provozně přijatelnější řešení varianty A, které vytváří předpoklady pro vznik vhodnějšího pěšího, resp.
dopravního propojení Jinonic (a veškeré zástavby severně od radiály) a městského centra v nových
Butovicích (řešení arch. Zavadila a Doc. Obersteina, 07/2008). Tím by mohl vzniknout příznivější
výraz (ráz) prostoru, i když nepříznivý vliv na znaky kulturní a historické charakteristiky vyvolá
podobně jako u kteréhokoliv jiného řešení těsná blízkost radiály vyzvednuté nad terén (jak ve Var.1,
tak Var. B) v prostoru MÚK Řeporyjská, kde se křižovatka dostává do vizuálního kontaktu
s historickým jádrem bývalé vesnice Jinonice a Jinonickým zámečkem.
Stejné místo zůstává zdrojem vlivu na estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy, i když
vzhledem k absenci významnějších estetických hodnot tyto vlivy nejsou podstatné. Rozpracování
urbanistického a architektonického řešení variant mimoúrovňové křižovatky (Zavadil, Oberstein,
07/2008) ukazuje, že variantu „A“ (s okružní křižovatkou dole) lze řešit s cílem kultivovanějšího pojetí
prostoru a zmírnění významu křižovatky s rampami jako technické bariery. V porovnání s tímto
efektem jakož i s efektem menšího nadzemního objektu v pohledovém kontaktu s Jinonickým
zámečkem zaniká výhoda varianty „B“, která spočívala v optickém přerušení koridoru radiály
vyzdviženou okružní křižovatkou, v dojmovém rozdělením trasy na více vizuálně rozpoznatelných
úseků a tím ke zmenšení velkého měřítka technické stavby.
Je nutno zdůraznit, že použití neprůhledných protihlukových stěn provázejících ve variantě A
komunikaci na náspu a na mostě a ve variantě B nájezdové rampy a rotační křižovatku zvýší výšku
stavby a zvýší tak podstatně vliv stavby na vizuální scénu. Stavba se stane hmotnější a zdůrazní velké
měřítko komunikační stavby.
Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto doplňku, posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz není
komplexním urbanisticko-krajinářským posouzením, nýbrž se drží dikce zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny. V §12 zákon, odst. (1) se uvádí, že „Krajinný ráz, kterým je zejména
přírodní, kulturní a historické charakteristiky určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující
jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování
staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování: významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a harmonických vztahů
v krajině“.

Výše uvedené aspekty představují tzv. „zákonná kriteria ochrany krajinného rázu“. Pro posouzení
míry vlivu navrhované stavby na krajinný ráz a pro posouzení únosnosti takového zásahu je třeba
posoudit, zdali stavba je navržena „s ohledem“ na výše uvedená zákonná kriteria.
V jednotlivých DoKP byla míra vlivu navrhované stavby Radlické radiály (RR) včetně výdechového
objektu nad západním portálem Radlického tunelu vyhodnocena následovně:
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DoKP „A1“Nové Butovice
Zákonná kriteria dle § 12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv BR
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný

DoKP „A2“ Jinonický zámeček - areál ZPA
Zákonná kriteria dle § 12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky (včetně
architektonických a provozních kvalit prostoru)
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty(Jinonický zámeček, historické
jádro Jinonic)
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv RR-Var.“A“
Žádný
Slabý

Vliv RR-Var.“B“
Źádný
Středně silný

Žádný
Žádný
Středně silný

Středně silný

Slabý
Žádný
Žádný

Slabý

Pozn.: Vliv neprůhledných protihlukových stěn zvýší míru vlivu na estetické hodnoty u obou variant

DoKP „A3“ – Butovice
Zákonná kriteria dle § 12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv BR
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný

DoKP „B1“ Jinonice
Zákonná kriteria dle § 12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

Vliv BR
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Žádný
Slabý až středně silný
Žádný
Žádný

DoKP „C1“ Zlíchov (včetně výdechového objektu na Dívčích hradech)
Zákonná kriteria dle § 12
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky (větrací
objekt)
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP
Vliv na kulturní dominanty (kostel Sv. Filipa a Jakuba na
Zlíchově)
Vliv na estetické hodnoty (vliv větracího objektu)
Vliv na harmonické měřítko krajiny

Slabý
Žádný
Žádný
Slabý

Vliv na harmonické vztahy v krajině

Slabý
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Je evidentní, že výstavba Radlické radiály s tunelovými úseky a hlubokými zářezy v exponovaných
místech přinese pouze velmi omezené zásahy do rázu krajiny. Analýza prokázala, že tyto zásahy
nejsou pro ráz a identitu krajiny rozhodující (krajinný ráz zůstane zachován).

Doplněk posouzení přinesl na základě nových podkladů a nového přehodnocení vlivů navrhované
stavby ve dvou PDoKP tři výsledky:


Míra vlivu navrhované stavby v PDoKP A2 a PDoKP C1 se nezvýšila natolik, aby změnila celkové
výsledky předchozího posouzení. Posuzovaný úsek Radlické radiály - stavba č. 9567 je řešen
s ohledem na zachování zákonných kriterií krajinného rázu. Navrhovaná stavba Radlické radiály
je hodnocena proto jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.



Doplněná dokumentace vyústění RR do údolí Vltavy rampou v prostoru Zlíchova a přehodnocení
jejího vlivu ukázalo, že rampa v PDoKP nepředstavuje významnou změnu a zásah do vizuální
scény není pro ráz a identitu krajiny rozhodující (krajinný ráz zůstane zachován). Bylo zjištěno, že
v jednom z referenčních bodů se bude rampa určitou měrou promítat do blízkosti siluety kostelíka
Sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově, což může být hodnoceno jako žádný až slabý zásah do
vizuálního významu kulturní dominanty.

Vliv variant MÚK Řeporyjská
I když z hlediska zásahu do zákonných kritérií krajinného rázu jsou obě varianty řešení v PDoKP
A2 téměř stejné (nevýhoda Var. B - přiblížení se vyzdvižené hmoty okružní křižovatky k prostoru
Jinonického zámečku je vyvážena efektem vizuálního přerušení průběžné linie radiály a tím i
zmenšením měřítka stavby), z hlediska urbanistických kvalit řešení je výhodnější a příznivější Var. A,
což se může obrazit v míře vlivu na znaky kulturní a historické charakteristiky. I když urbanistické
kvality prostoru a provozní vazby řešené s ohledem na pohyb pěších, resp. na užívání prostoru lze
pouze obtížně postihnout pomocí pojmu „krajinný ráz“ ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., byly tyto
kvality v doplňku posouzení vzaty v úvahu a zahrnuty pod pojem „kulturní a historická charakteristika“.
Je to proto, že rozdíl mezi variantami lze velmi obtížně posoudit pomocí pojmů §12 v urbanizovaném
prostředí, ve kterém se nevyskytuje v kontaktu s navrhovanou stavbou ani ZCHÚ, ani VKP a nejsou
přítomny výraznější estetické hodnoty ani harmonické měřítko a harmonické prostorové vztahy.

G.9 Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky
Pro potřeby dokumentace byla Ing. arch. Kupkou, PhD. zpracováno Posouzení problematiky
kulturních a historických hodnot, které je součástí příloh dokumentace jako příloha č. B.12.
Z uvedených skutečností v samostatné zprávě vyplývá, že trasa Radlické radiály prochází (v širším
kontextu) územím s velkou kulturně-historickou hodnotou. Jedná se o oblast kontinuálně osídlenou již
od pravěku. V Praze 5 se nachází několik stovek jednotlivých památek zapsaných v Ústředním
seznamu. Paleta je to vskutku pestrá, patří k nim usedlosti, letohrádky, činžovní domy, vily, zámek,
kostely, kaple, kláštery, restaurace, technické památky, statky, mlýny, zahrady, parky, hřbitovy,
budovy veřejné povahy, věže, mosty, kašny, sochy a sousoší, archeologická naleziště a řada
drobných staveb, doplňujících větší celky. Při zachování požadavků státní památkové péče a
archeologické ochrany však není stavba v rozporu s identifikovanými kulturně-historickými hodnotami.

Hodnocení dle oblastí
Oblast A: Oblast Zlíchova je díky geomorfologickým podmínkám již od 19. století dopravním uzlem,
takže portál vyústění Radlické radiály nezmění charakter území, nýbrž je pokračováním
dlouhodobého vývoje. Tunel sice začíná v blízkosti navržené památkové zóny Zlíchov, přesto však
dostatečně daleko aby s ohledem na stávající poměry v lokalitě šlo hovořit o negativním vlivu na
identifikované kulturně-historické hodnoty a na památkově chráněné objekty. Nebude narušena
dominanta zlíchovského kostela, žádné registrované památky ani urbanistická struktura a
charakter navržené památkové zóny. Přesto je nutné vyjádření kompetentních orgánů státní
památkové péče (ochranné pásmo MPR Praha).
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Oblast B: Od Zlíchova až do blízkosti vlakové zastávky Praha-Jinonice je trasa radiály vedena
tunelem. Tunel vede pod územím označeným za archeologickou lokalitu ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb. a v ochranném pásmu pražské památkové rezervace. Z charakteru stavby v tomto
úseku je však posuzování možných vlivů na kulturní a historické hodnoty irelevantní. V místech
vyústění tunelu k žádným konfliktům nedochází.
Oblast C: Poté se trasa dostává do relativní blízkosti centra historických Butovic a Jinonic. V místech
průchodu navrženou památkovou zónou Jinonice-Butovice je stavba opět vedena krátkým tunelem,
navíc v trase stávající Radlické ulice. Nelze tedy předpokládat, že dojde k zásadnějším zásahům
oproti stávajícímu stavu (v místech Radlické je navíc památková zóna přerušena). Poté se trasa
stáčí k severozápadu a prochází v bezprostřední blízkosti centra historických Jinonic, podél
jinonického dvorce (zámku) a venkovské usedlosti, kulturních nemovitých památek. Tento úsek je
ze sledovaných hledisek nejkritičtějším místem. Ačkoli je blízkost centra starých Jinonic
potenciálně konfliktním bodem, stále však je ještě dodržena dostatečná vzdálenost. K
bezprostřednímu kontaktu s kulturními památkami ani s hranicí navržené památkové zóny
nedochází.
Stanovená výšková regulace centra Jinonic a Butovic nehraje pro posuzovanou stavbu, s ohledem
na její charakter, roli.
V blízkosti dotčeného území se nachází archeologicky významné lokality. Území je osídleno již v
prehistorické době. Během stavebních prací může dojít k archeologickým nálezům (které nelze
předvídat), a proto je nutné zabezpečit archeologický dozor na stavbě.
Povinností investora je splnit požadavky, které ukládá § 22 a § 23 zák. č. 20/1987 Sb.:


ohlásit již od doby přípravy stavby záměr provést zemní práce Archeologickému ústavu AV ČR



hlásit případné archeologické nálezy



umožnit záchranný archeologický výzkum



úhrada záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 uvedeného
zákona.

Pokud budou uvedené povinnosti ze strany investora a dodavatelů stavby dodrženy, nebude mít
stavba Radlické radiály nepříznivý vliv na archeologické památky.

Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že z hlediska kulturně historických hodnot je posuzované řešení
Radlické radiály přijatelné a vlivy z hlediska velikosti a významnosti na kulturní památky jsou malé či
zcela zanedbatelné. Konkrétní architektonické řešení stavby je nutné konzultovat s příslušnými orgány
státní památkové péče a Národním památkovým ústavem.

Vliv variant MÚK Řeporyjská
Vliv na kulturní a historické hodnoty území lze odvodit z urbanistického řešení a projevují se
především vztahem k prostoru historického jádra Jinonic a zámečku a možnostmi ztvárnění
komunikačního prostoru a pěších propojení mezi prostorem Jinonic a Nových Butovic. Z tohoto
srovnání vychází pozitivněji Var. A.

G.10 Vliv na urbanismus
Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí není posouzení vlivu záměru na urbanismus.
Toto posouzení přísluší stavebnímu úřadu v rámci územního řízení, resp. stavebního povolení. Z výše
uvedeného důvodu není Radlická radiála hodnocena z hlediska této problematiky.
Vliv variant MÚK Řeporyjská
Zpracován byl z hlediska možného vlivu na urbanismus pouze úsek RR v místě plánované MÚK
Řeporyjská a toto kritérium je zahrnuto do porovnávajících kritérií obou variant. Hodnocení provedl
Ing. arch. Zavadil spolu s Doc. Ing. arch. Obersteinem, CSc. a jejich práce je součástí příloh
dokumentace jako příloha B.13.
Pudis a.s.
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Mimoúrovňová křižovatka Řeporyjská je navržena jako prstencová okružní ve dvou variantách:



varianta A má okružní křižovatku umístěnou ve spodní poloze na terénu a trasa přímého
směru Radlické radiály ji přechází horem dvěma mosty
varianta B má umístěnou okružní křižovatku naopak v horní poloze na násypech a mostech
nad přímým směrem Radlické radiály

VARIANTA A – okružní křižovatka dole
Soulad s územní plánem SÚ hl. m. Prahy
Varianta je navržena v souladu s platným Územním plánem Sídelního útvaru hlavního města
Prahy.
V návrhu je ponechána dostatečná prostorová rezerva pro realizaci biokoridoru v rámci ÚSES
podél severní strany i pro záchytný parking P+R u stanice metra Nové Butovice.
Začlenění do krajiny
Základním principem varianty A je osazení vlastní okružní křižovatky v maximální míře na úroveň
rostlého terénu. Tím jsou minimalizovány nároky za zemní práce a plošně jsou redukovány zásahy do
stávajícího terénu na minimum.
Výraznějším zásahem do stávající městské krajiny tak zůstává pouze zvýšené těleso hlavní trasy
Radlické radiály, přecházející v horní poloze křižovatku. Hlavní trasa je navržena na násypu
v kombinaci se dvěma krátkými mosty - každý vždy pouze s jednou centrální podporou. Délka mostů
je co nejvíce zkrácena, aby se tak minimalizovaly problematicky využitelné a udržovatelné prostory
„podmostí“.
Násyp je vymezen v prostoru mezi připojovacími rampami opěrnými stěnami, uvnitř rondelu se pak
jedná o přirozeně svahovaný a ozeleněný terén. Nad trasou metra je z důvodů odlehčení konstrukcí
metra navržen technologický prostor. Podél hlavní trasy radiály jsou navrženy oboustranné
protihlukové stěny.
Trasa přímého směru se zvýšenou niveletou oproti stávajícímu terénu se bude ze všech směrů
nejvíce pohledově uplatňovat. Její poloha je však více vzdálena od stávající i navrhované zástavby,
než vlastní okružní křižovatka.
Začlenění do urbanistické struktury
Napojení okružní křižovatky na stávající komunikaci Řeporyjskou je ve variantě A přirozené. Na
komunikaci není potřeba provádět žádné výrazné výškové úpravy. Výrazné technické zásahy,
vyvolané výstavbou Radlické radiály, jsou soustředěny pouze k hlavnímu směru radiály, který je od
stávající zástavby více vzdálen.
Také dopravní napojení rozsáhlého rozvojového území jižně od Jinonic bude provedeno v úrovni
stávajícího terénu.
Varianta s přímým směrem v horní poloze umožňuje etapizaci výstavby – je možné realizovat
v první etapě křižovatku pouze s okružní křižovatkou bez tohoto přímého směru a ve druhé etapě pak
přímý směr doplnit.
Přístup ke stávajícímu objektu OSM bude umožněn přes manipulační plochu z okružní křižovatky.
Systém pěších tras
Veškeré pěší trasy jsou navrženy důsledně bezbariérově se snahou po autonomním vedení pokud
možno mimo přímý dotyk s automobilovou dopravou.
Hlavní pěší trasa z Jinonic ke stanici metra Nové Butovice bude realizována dvěma pěšími lávkami
do prostoru středního ostrova okružní křižovatky, vyklesáním minimálně potřebného výškového rozdílu
po terénu a průchodem pod hlavní trasou. Tento průchod probíhá ve zvýšené poloze oproti vozovce
okružní křižovatky. Je zde použit princip, známý např. z některých nábřeží.
Z prostoru rondelu je ponechána rezerva pro realizaci třetí pěší lávky východním směrem do
rozvojového území.
Pěší směr v jihovýchodní části křižovatky je navržen bez ztraceného spádu dvěma krátkými
podchody pod připojovacími rampami E a F a průchodem pod zvýšenou hlavní trasou.
Pudis a.s.
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VARIANTA B – okružní křižovatka nahoře
Soulad s územní plánem SÚ hl.m. Prahy
Varianta je navržena mírně odchylně od platného Územního plánu Sídelního útvaru hlavního
města Prahy (především jiná poloha napojení severní části ulice Řeporyjské).
V návrhu je ponechána podél severní strany dostatečná prostorová rezerva pro realizaci
biokoridoru v rámci ÚSES (biokoridor díky konfiguraci křižovatky podchází Řeporyjskou ulici
podchodem), prostor pro záchytný parking P+R u stanice metra Nové Butovice je mírně zúžen.
Začlenění do krajiny
Základním principem varianty B je osazení přímého směru Radlické radiály do co nejnižší polohy
(limitem je tubus metra). Z toho vyplývá nutnost zvýšit vlastní okružní křižovatku nad úroveň rostlého
terénu. Okružní křižovatka s připojovacími rampami je vedena z cca jedné poloviny na násypech a
z druhé poloviny na estakádě. Zvýšení oproti stávajícímu terénu je nezbytné provést i u navazující
komunikace Řeporyjské.
Násypy jsou vymezeny podél přímého směru radiály opěrnými stěnami, v ostatních polohách
(uvnitř rondelu, na vnějších částech připojovacích ramp) se pak jedná o přirozeně svahovaný a
ozeleněný terén. Podél stávající zástavby v ulici Řeporyjská jižně od křižovatky je z prostorových
důvodů nezbytné také realizovat opěrné stěny.
Rozsah zásahů do stávající městské krajiny – především zásahů do stávajícího terénu (násypů,
opěrných stěn) - je proto v této variantě podstatně větší. Délka mostních těles, a tím i problematicky
využitelných a udržovatelných prostorů „podmostí“, je ve variantě B také větší.
Výše uvedené konstrukce, zvýšené oproti stávajícímu terénu, se budou ze všech směrů pohledově
uplatňovat. Jejich plošný rozsah, a tím i dopad na utváření krajiny, bude v této variantě větší.
Začlenění do urbanistické struktury
Napojení rondelu na stávající komunikaci Řeporyjskou vyžaduje ve variantě B zvýšení této
komunikace. Výrazné technické zásahy (násypy, opěrné stěny, mostní tělesa), vyvolané výstavbou
Radlické radiály, se týkají rondelu, připojovacích ramp a navazujících úseků ulice Řeporyjské. Tyto
zásahy mají plošně velký rozsah dostávají se i do přímého kontaktu se stávající zástavbou –
především historická zástavba Jinonic jižně od Jinonického zámečku a objekty č.p.490 a 498 jižně od
křižovatky.
Také dopravní napojení rozsáhlého rozvojového území jižně od Jinonic musí být provedeno na
zvýšeném tělese nad úrovní stávajícího terénu.
Varianta s přímým směrem ve spodní poloze neumožňuje etapizaci výstavby.
Přístup ke stávajícímu objektu OSM je možný pouze ze zálivu u severní vozovky radiály.
Systém pěších tras
Veškeré pěší trasy jsou navrženy důsledně bezbariérově. Přístup pěších tras ze všech směrů (od
severu z Jinonic, od východu z rozvojového území, od jihu od stávající zástavby a od západu od
stanice metra Nové Butovice) do prostoru středního ostrova okružní křižovatky je bezkolizní podchody,
víceméně po stávajícím terénu. Uvnitř okružní křižovatky je nutné ve směru severovýchod - jihozápad
překonat výrazný výškový rozdíl, daný podjezdnou výškou nad hlavní trasou Radlické radiály. Pěší
cesty jsou zde vedeny v dost velkém rozsahu přímo podél automobilové komunikace (např. celá
okružní křižovatka).

G.11 Vliv na dopravní infrastrukturu
Komunikace
Realizací RR dojde k výrazné změně ve směrování dopravy, jak dokládá Dopravní studie č. B.15.
Doprava v klidu
Vlivy na dopravu v klidu s sebou přináší nejen bilanci (parkování a odstavování vozidel), ale i
umístění veškerých vyčíslených nároků. Návrh parkovacích stání a případných hromadných garáží
(podzemních i nadzemních) bude z hlediska vlivu na dopravu v klidu nutno doprovodit v jednotlivých
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případech údaji o navrhovaných objektech ověřujících reálnost jejich lokalizace, předpokládanou
kapacitu a způsob jejich dopravní obsluhy. U stanice metra Radlická, Nové Butovice je počítáno se
záchytnými parkovišti P + R.
Městská hromadná doprava
Řešeným územím prochází jako páteřní systém MHD trasa metra B se stanicemi Radlická,
Jinonice a Nové Butovice, ke kterým jsou spádovány všechny rozhodující přestupní vazby. Dále je zde
tramvajová trať v ulici Radlické v současnosti ukončena nevyhovujícím způsobem (úvratí) v zastávce
Laurová. Navrženo je její prodloužení až ke stanici metra Radlická a ukončení smyčkou. Předpokládají
se tři zastávky, první u křižovatky s Křížovou (významné přestupní vazby na Smíchovské nádraží),
Laurová a u metra Radlická.
Trasu metra a tramvají doplňuje síť autobusových linek. Tato zajišťuje především obsluhu sídel
spádovaných ke stanicím trasy B metra v řešeném území (především ke stanici Nové Butovice méně
již ke stanicím Jinonice a Radlická) i mimo něj (především terminál autobusů MHD Anděl – Na
Knížecí, nebo ke stanici Smíchovské Nádraží). Všechny autobusové linky jsou ukončeny u stanic
metra Anděl, Smíchovské nádraží nebo Nové Butovice. Terminál autobusů MHD u stanice metra Nové
Butovice zůstává ve stávajícím stavu.
Úpravy v řešení RR navrhované v této prověřovací studii neovlivňují řešení úprav a vazeb na metro
a tramvaj, které prezentuje urbanistická studie. Navržené úpravy RR v úseku tunel Butovice – MUK
Jinonice.
Železnice
Řešení bude respektovat stávající jednokolejnou železniční trať Praha - Hostivice - Kladno a
železniční stanici Jinonice.
Pěší a cyklistická doprava
Oproti předchozí dokumentaci bylo dopracováno řešení pěších vztahů v rámci MÚK Řeporyjská,
které představovalo největší problém z hlediska pěších vztahů. Viz přiložené situace.
Současné řešení zajišťuje bezkolizní vazby okolního území na stanice metra, železnice, zastávky
autobusů a tramvají i vazby k parkovištím i vzájemné přestupní vazby mezi systémy hromadné
dopravy.
Rovněž jsou řešeny pěší a cyklistické přechody formou lávek Radlické radiály ve vazbě na okolní
funkce, zdroje a cíle pěší a cyklistické dopravy.
V další fázi projektové dokumentace bude řešena podrobně problematika napojení v širších
vazbách pěší a cyklistické trasy k Vidouli, Dívčím hradům, k přírodním parkům: Košíře - Motol,
Prokopské a Dalejské údolí v souladu s platným územním plánem.
Pro ilustraci uvádíme v následující situaci – cyklostezky, cyklotrasy, turistické stezky, které jsou
respektovány.
Předkládaný záměr respektuje návrh cyklistické dopravy stávající cyklistické stezky, v západovýchodním směru propojující JZM přes oblast Jinonic a Farkáně se Smíchovem a severo-jižním
směrem spojující Košíře přes Jinonice a Butovice s Prokopským údolím. Prodloužením tunelové části
RR, tunelu Radlice až ke křižovatce Jinonice a úpravami RR v úseku tunel Butovice – MUK Jinonice
se zvýšila možnost kvalitnějšího propojení pro pěší a cyklistickou dopravu. Uvedená možnost je
zohledněna v urbanistickém doprovodu.

Vliv variant MÚK Řeporyjská
Řešení pěší vztahů je lépe realizováno pro var A – nedochází jako u var B k blízkému kontaktu
chodců s RR, docházková vzdálenost je kratší, stejně jako logičnost řešení vnitřního prostoru pěších
tras.
Plocha záchytné parkoviště P+R u stanice metra Nové Butovice je u var. B důvodu technického
provedení zmenšena.
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H. PŘÍLOHY
Seznam příloh vázaných v textové části dokumentace
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
2. Vyjádření magistrátu hl.m. Prahy – stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst.1 zákona
č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit.
3. Osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb, činností
nebo technologií na životní prostředí a ke zpracování posudků
4. Závěr zjišťovacího řízení
5. Stručné vypořádání připomínek k Závěru zjišťovacího řízení
6. Vrácení dokumentace k doplnění
7. Stručné vypořádání připomínek k Dokumentaci
8. Zápis z jednání konaného dne 10. 6. 2008 na odboru Ochrany prostředí magistrátu hl.m. Prahy
9. Zápis z jednání konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti PUDIS a.s.

Seznam příloh k textové části dokumentace v díle I
A.1.

Situace 1. - 5. díl (včetně variant MÚK Řeporyjská)

A.2.

Inženýrskogeologická mapa

A.3.

Územní systém ekologické stability

A.4.

Mapa radonového indexu pozemků, odpady

A.5.

Rozvoj území – rok 2015 s Radlickou radiálou v provozu

A.6.

Zemědělský půdní fond – ZPF

A.7.

Podélné řezy hlavní trasou Radlické radiály 1. - 5. díl (včetně variant MÚK Řeporyjská)
Příčné řezy v prostoru MÚK Řeporyjská (varianta A, B)

A.8.

Průmět MÚK Řeporyjská do územního plánu

A.9.

Vizualizace MÚK Řeporyjská (varianty A, B), tunel Zlíchov

A.10.

Fotodokumentace

Seznam samostatných příloh dokumentace v díle II
B.1.

Rozptylová studie

B.2.

Rozptylová studie – varianty MÚK Řeporyjská

B.3.

Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek ze stavby a dopravy

B.4.

Posudek na rozptylovou studii

B.5.

Hluková studie, včetně variant MÚK Řeporyjská

B.6.

Hluková studie pro hluk z dopravy při výstavbě středního úseku

B.7.

Hluková studie – výpočet hluku ze stavební činnosti

B.8.

Vliv na veřejné zdraví – Zhodnocení vlivu vybraných škodlivin na zdraví obyvatelstva
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Seznam samostatných příloh dokumentace v díle III
B.9.

Vliv na veřejné zdraví - Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku

B.10.

Hydrogeologie, hydrologie, klimatika

B.11.A. Vliv stavby na krajinný ráz
B.11.B. Vliv stavby na krajinný ráz – doplněk
B.12.

Posouzení problematiky kulturních a historických hodnot

B.13.

Urbanistické řešení

B.14.

Výsledky přírodovědného průzkumu území

B.15.

Dopravně-inženýrské podklady pro EIA a DÚR

B.16.

Vodní hospodářství
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STRUČNÉ VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH
SHRNUTÝCH VE ZJIŠŤOVACÍM ŘÍZENÍ

PŘIPOMÍNEK

Připomínky se zejména týkají:
- technického řešení
- variantního řešení
- hlukových poměrů
- ovzduší
- některých dalších problémových okruhů
- formální a věcné chyby

Technické řešení:
Některé připomínky a názory je možno akceptovat, jiné jsou mimo zadání a další
nerealizovatelné.
Řada připomínek byla akceptována a doplněna, některé pouze konstatují a další jsou
respektována v dokumentaci DÚR.
Např.
(MČ P13) – MÚK Řeporyjská - Rada MČ P13 souhlasí pouze s variantou RR v úrovni terénu
a rondelem v horní poloze (var B).
Odpověď: ano posouzeno
(Sdružení na ochranu prostředí v oblasti Farkáně a Vysoké, Praha 5) – nesouhlasí
s nadbytečným propojením RR s ul. Peroutkova přes oblast Farkáně (další propojení je cca
250m daleko)
Odpověď: není součástí RR komunikace v ÚPn
(Tráva, Matocha, Krabec, Karvacký - II) – poukazují na negativní vliv proluky mezi
administrativními budovami v Pekařské a ulicí Schwarzenberskou, které umožní šíření hluku
a škodlivin do prostoru budoucí hustě obydlené zástavby
(Tráva, Matocha, Krabec, Karvacký - II) – hluková studie nepočítá s umístěním PO po celé
severní straně RR v místě admin. objektů (Pekařská) a zejména v otevřených úsecích
Odpověď: PHS byly navrženy, jsou i součástí DÚR jsou možné, i když hygienický limit nebyl
v lěchto lokalitách překračován
(Tráva, Matocha, Krabec, Karvacký - II) – závažným nedostatkem západní části RR je malé
zahloubení pod okolní úroveň – zejména oblast křižovatky ulic Bucharova a Tichnova, dále
Schwarzenberská a Pekařská
Odpověď: výškové řešení vychází z napojení v MÚK Bucharova
(Tráva, Matocha, Krabec, Karvacký - II) – pochyby o přesnosti modelování hlukové situace
(podklady, dopravní zatížení – predikce) a obavy z budoucího překračování limitních hodnot
Odpověď: v případě zjištění, není problematické doplnit v další fázi projektové přípravy PHS
(OS Ateliér pro životní prostředí) – doporučují využití koridoru vymezeného zástavbou podél
Pekařské - trasa RR ve st. 0,3 – 0,7 nerespektuje (jde moc na S)
Odpověď: vedení souvisí s možnostmi směrového vedení
(OS Ateliér pro životní prostředí) - zachovat funkci Radlické ulice při výstavbě RR, přeložky
by měli mít odpovídající parametry i za provozu pro plnění funkce odklonové trasy
Odpověď: pro toto není v území dost prostoru, odkloněné trasy jsou Plzeňská, SOKP
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(OS Jinonice – Vidoule) – požaduje doplnit a náležitě posoudit variantu, která by řešila tyto
připomínky a nedostatky:
- nesouhlasí se značným zásahem vysoké estakády a rozměrné okružní MÚK
Řeporyjská do území
Odpověď: konstatování
- zamezit zavedení tranzitní dopravy do obytných částí Butovic a Jinonic
(Karlštejnská, Klikatá, Puchmajerova)
Odpověď: pro toto není v území dost prostoru, odkloněné trasy jsou Plzeňská, SOKP
- vypustit křižovatku u metra Jinonice, zabránit zkratce automobilové dopravy přes
úsek Puchmajerova – Karlštejnská
Odpověď: je v zadání i v US
- dostatečně chránit ZŠ a MŠ Jinonice (ul. mezi Lány) a objekty UK
Odpověď: řešeno tunelem Jinonice

(MHMP – Kancelář primátora) - prověřit etapové řešení v prostoru MÚK Nové Butovice (MÚK
Řeporyjská):
1. etapa – pouze okružní křižovatka na terénu
2. etapa – v případě potřeby vybudovat MÚ vedení hlavního tahu
Odpověď: řešeno v DÚR
(MHMP – Kancelář primátora) - kapitola „Popis jednotlivých úseků – okolní komunikace“
chybně „kasárna v Bučovicích“
Odpověď: došlo k chybě způsobené přehlédnutím - opraveno
(MHMP – Kancelář primátora) - str. 18 – výdechový objekt stabilizován v části západního
portálu / ve výkresu 1.A. – Celková situace je ve vrcholové partii Dívčích hradů
Odpověď: nové mapové podklady by měly situaci upřesnit.
vyjádření obyvatel Jinonic) – požadují prověřit hluk charakteristiky var. řešení MÚK
Řeporyjská se zapuštěním RR do terénu a vedením místní dopravy v horní úrovni, pro obě
řešení doplnit pásma 50 a 60dB a do graf zobrazení hluk. zátěže vyznačit trasu RR.

Variantní řešení
(MČ Praha 13 – MÚK Řeporyjská). Souhlas pouze s variantou RR v úrovni terénu s
rondelem v horní poloze.
Odpověď: řešeno a doloženo
(Vyjádření obyvatel Jinonic) – požadují prověřit hlukové charakteristiky var. řešení MÚK
Řeporyjská se zapuštěním RR do terénu a vedením místní dopravy v horní úrovni, pro obě
řešení doplnit pásma 50 a 60dB a do grafického zobrazení hlukové zátěže vyznačit trasu RR
Odpověď: řešeno a doloženo

Hluk
(MHMP – Kancelář primátora) - grafické výstupy HLUK+ nevyhovující
( MČ P13) – na počátku výstavby eliminovat zvýšení hluku, proměřit okna, v případě
překročení zainvestovat výměnu/těsnění
( MČ P13) – měření před výstavbou, během, za provozu
( HS HMP) – řešit navýšení hluku na příjezdových komunikacích – dopracovat studii
( HS HMP) – nutnost návrhu a vyhlášení 3D Ochranného hlukového pásma s hranicí 60/50
dB, vyhlášení současně s ÚR, projednat s HS HMP a opatření zapracovat do projektu
( HS HMP) – přepracovat kapitolu o stacionárních zdrojích
( HS HMP) – HS HMP požaduje zpracování Dokumentace
(Olga Burešová) – nesouhlasí se stanovisky a posouzením – odhlučnění, hodnocení
„dostatečné vzdálenosti“
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-

RR jako pokračování D5 nezapadá do krajiny
Vidoule nebude dostatečně chráněna (komerční budovy, protihluková clona, val)
vzdálenost 100 – 150m od KP Jinonický zámeček nelze objektivně považovat za
dostatečnou
(Vyjádření obyvatel Jinonic) – požadují prověřit dodržení vyhlášky 148/2006 Sb.
(vyjádření obyvatel Jinonic) – požadují prověřit hluk charakteristiky var. řešení MÚK
Řeporyjská se zapuštěním RR do terénu a vedením místní dopravy v horní úrovni, pro obě
řešení doplnit pásma 50 a 60dB a do graf zobrazení hluk. zátěže vyznačit trasu RR
(Tráva, Matocha, Krabec, Karvacký) – hlukové posouzení opomíjí podstatný nárůst osídlení
v oblasti po dokončení projektů Botanica a Viladomy Jinonice
(Tráva, Matocha, Krabec, Karvacký - II) – absence umístění PO po celé severní straně RR
v místě admin. objektů (Pekařská) a zejména v otevřených úsecích směrem Vidoule
( Tráva, Matocha, Krabec, Karvacký - II) – pochyby o přesnosti modelování hlukové situace
v oblasti obytné zástavby Botanica v části 4.B. – Hluková studie – grafy příloha 3. konkrétně
měřený bod 3 – po realizaci PO dojde ke zhoršení
(Tráva, Matocha, Krabec, Karvacký - II) – protihluková stěna chránící zástavbu Botanica
nevyhovující
Odpověď: řešeno a doloženo, případně lze v další fázi projektové přípravy nové připomínky
řešit. Podotýkáme, že program HLUK + neumožňuje při takto náročné práci (délka trasy,
množství objektů apod.) vyřešit veškeré námitky. Předpokládáme, že při nových programech
budou tyto připomínky odstraněny.

Ovzduší
( MHMP – Kancelář primátora) - rozpor v překračování limitů / hodnocení imisní situace
v okolí portálu Zlíchov (NO2 a PM10)
(MHMP – Kancelář primátora) – do výpočtu nezahrnuty emise z kongescí dopravy (zácpa,
kolony, hledání lépe průjezdných tras)
( MHMP – Kancelář primátora) – upravit návrh výšky výduchu u portálu tunelu Radlice (15m)
dle budoucí zástavby
( MČ P13) – odvětrání tunelů - měření u nejbližších obytných objektů ve zkušebním provozu
( MČ P13) – na počátku výstavby eliminovat zvýšení prašnosti, proměřit okna, v případě
překročení zainvestovat výměnu/těsnění
( MČ P13) – měření před výstavbou, během, za provozu
( MHMP – OOP) – řešit situaci tunelu Radlice mimo špičku při vypnuté vzduchotechnice.
(odvětr. horním portálem, cca 20h/d)
( MHMP – OOP) – řešit větrání tunelů reflektováním zjištěných výsledků rozptyl studie
( MHMP – OOP) – vyhodnotit nejpodstatnější imisní vlivy (tunel Radlice, vypnutá vzd.)
( MHMP – OOP) – vyhodnotit vlivy při výstavbě – vlastní stavební činnost + doprava
( MHMP – OOP) – stanovení optimálních dopravních tras v zástavbě
( MHMP – OOP) – vyhodnocení vlivu staveništní dopravy na kvalitu ovzduší
( MHMP – OOP) – určení objemu transport. materiálu v závislosti na etapách výstavby a
jednotlivých odvozových trasách
( MHMP – OOP) – stanovit polohy zařízení staveniště, objem materiálu zprac. na těchto a
jeho další pohyb
(MHMP – OOP) – v max míře využít k transportu železnici
(MHMP – OOP) – v dalších stupních procesu EIA podrobnější vyhodnocení vlivu RR a její
výstavby a řešení koncipovat s ohledem na dodržení legislativy pro kvalitu ovzduší.
(Tráva, Matocha, Krabec, Karvacký) – posouzení emisní zátěže opomíjí podstatný nárůst
osídlení v oblasti po dokončení projektů Botanica a Viladomy Jinonice
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Odpověď: k připomínkám kapitoly ovzduší předkládáme komplexní vyjádření zpracovatele.
Podotýkáme, že některé připomínky byly respektovány a přílohy i části Dokumentace to
dokládají. Nedomníváme se, že by došlo k zásadnímu pochybení.
K Oznámení:
A) Vyjádření hl.m. Prahy k Oznámení záměru
1). „V rozptylové studii není uvedena celková imisní situace": V rozptylové studii jsou
uvedené výsledky výpočtu znečištění ovzduší způsobeného komunikacemi zařazenými
do výpočtu (tyto komunikace přímo nebo nepřímo souvisejí s Radlickou radiálou nebo
její výstavbou), a to pro výpočtový rok 2015. Z ekonomických a časových důvodů, a také
kvůli nedostatku informací o stavu mnohých zdrojů v r.2015, není možné do výpočtu
zařadit všechny zdroje emisí, proto se provádí jejich výběr a výsledky (rozdíly mezi
variantami) je třeba chápat jako příspěvky k celkové imisní situaci. Současná imisní
situace je v rozptylové studii popsána na základě výsledků výpočtu podle modelu
ATEM, kam jsou zahrnuté všechny dostupné zdroje z r.2004, takový výpočet se však
provádí kvůli své náročnosti a vysokým nákladům jen každé 2 roky. Mnozí se domnívají,
že sečtením těchto dvou výsledků se můžeme dopracovat k celkové imisní situaci.
Bohužel tomu tak není, a to z těchto důvodů:
a) Sčítat lze jen roční průměry koncentrací, v žádném případě maximální krátkodobé
koncentrace, protože ty mohou v obou výpočtech nastávat za různých povětrnostních
situací (např. při jiném směru větru).
b) Znečištění ovzduší z Radlické radiály bylo počítáno pro r.2015, zatímco pozaďové
znečištění pro r.2004. Během 11 let se může pozaďové znečištění značně změnit.
c) Do pozaďového znečištění již byly započítané emise z většiny komunikací, které byly
zahrnuté do výpočtu i pro rok 2015. Sečtením výsledků bychom jejich vliv získali 2x.
Teoreticky tedy lze součet provést, musíme si ale být vědomi značných nejistot, kterými
bude výsledek zatížený.
2) " K nárůstu znečištění dojde i v okolí portálu Zlíchov, ovšem k překračování limitů zde pole
rozptylové studie nebude docházet. Toto konstatování je v rozporu s hodnocením
celkové imisní situace v daném území, kde jsou již za současného stavu překračovány
limity pro imisní koncentrace NO2 a PM10." K tomuto je třeba zdůraznit, že výpočet v
rozptylové studii zahrnoval jen vyjmenované komunikace a nikoliv všechny zdroje, které
mohou danou lokalitu ovlivňovat. Zejména v případě NO2 platí, že i relativně vzdálenější
zdroje se mohou více uplatňovat, protože u blízkých zdrojů není dostatek času na
konverzi NO na NO2, a to navíc hlavně za nepříznivých rozptylových podmínek v zimě.
V neposlední řadě se pro rok 2015 počítalo s nižšími emisními faktory motorových
vozidel než pro rok 2004.
3) "Zpracovatelé studie předpokládají, že špatně průjezdná ulice Radlická bude limitovat
počet automobilů, které mohou za den tímto územím projet, a proto emise z dopravy
nedosáhnou vysokých hodnot. Do výpočtu ovšem nebyly zahrnuty emise z kongescí
dopravy": Počet aut projíždějících po Radlické a ostatních komunikacích byl převzatý z
dopravněinženýrských podkladů ÚDI k Radlické radiále (z dubna 2006). V tomto
materiálu není nikde uvedeno, že by počet aut na Radlické měl být ovlivněný
kongescemi. Kongesce samozřejmě nelze vyloučit, ale pravděpodobně nastanou spíše
jako důsledek dopravních nehod a nikoliv běžného provozu. Rozptylové studie přitom
obvykle vyhodnocují běžný provoz a nikoliv mimořádné havarijní situace.
B) Vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy (ing. T.Novák, 27.11.
2006)
1) "Nebyl vyhodnocován stav, kdy vzduchotechnika stoupacího tunelu Radlice bude vypnuta
a veškerá vzdušina bude vycházet z horního portálu do jeho okolí": Toto je omyl
způsobený buď nepochopením textu rozptylové studie nebo jeho nedostatečně přesným
vyjádřením. Tento stav vyhodnocován byl a tato skutečnost je popsána na str.10
rozptylové studie, kde jsou v tabulce uvedené 4 denní období a pod tabulkou věta, že
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pro každý úsek dne byl provedený samostatný výpočet. Na str.12 je dále uvedeno, že
po poradě na odboru ŽP magistrátu hl.m.Prahy byl přijatý předpoklad, že strojovna
vzduchotechniky bude v provozu pouze v době dopravní špičky. (Právě proto, aby se
předešlo pozdějším nedorozuměním, se konala uvedená porada na odboru ŽP).
Výsledkem bylo, že byly počítané 4 stavy:
1. Dopravní špička se zapnutou vzduchotechnikou
2. Běžná situace přes den s vypnutou vzduchotechnikou
3. Situace brzy ráno a pozdě večer s vypnutou vzduchotechnikou
4. Situace v noci s vypnutou vzduchotechnikou
Celková denní a průměrná roční koncentrace byly počítané jako součet těchto 4 stavů a
maximální krátkodobá koncentrace jako maximální vypočtená hodnota z těchto 4 stavů.
(Maximum přitom většinou vychází na stav 2). Tyto hodnoty jsou také uvedené v
tabulkách výsledků a podle nich byly zhotovené mapy znečištění ovzduší.
2) "Ve studii chybí vyhodnocení vlivů vlastní stavební činnosti a vlivu staveništní dopravy na
kvalitu ovzduší": Ano, chybí. A to proto, že v době zpracování studie nebyly k dispozici
žádné údaje o zařízení stavenišť, použité technice ani o tom, kam a kudy se bude
odvážet těžený materiál a odkud a v jakém množství bude probíhat návoz surovin a
potřebné techniky. Bez těchto údajů nelze výpočet provést.
C) Vyjádření OS Jinonice - Vidoule a OS Butovice - Prokopské údolí
"Pro obytné části přímo nesousedící s Radlickou radiálou neuvádí toto Oznámení dostatečně
detailně a úplně dopady na životní prostředí (emise, hluk)": Není jasné, co konkrétně mají na
mysli. Výpočet byl v rozptylové studii provedený pro široké okolí Radlické radiály se stejně
hustou sítí referenčních bodů v celém sledovaném území.
D) Tráva, Matocha, Krabec, Karvacký) – posouzení emisní zátěže opomíjí podstatný
nárůst osídlení v oblasti po dokončení projektů Botanica a Viladomy Jinonice.
Odpověď: neopomíjí – emisní zátěž vychází dopravněinženýrských podkladů pro zájmové
území ve výhledu do r. 2015.

Některé další problémové okruhy
Městská zeleň
(MHMP – Kancelář primátora) – zachovat dřeviny vyšších sadovnických hodnot
(MHMP – Kancelář primátora) - v dalším stupni PD doložit rozpracovanější průzkum
vyhodnocující zásahy do vzrostlé zeleně
(Tráva, Matocha, Krabec, Karvacký - II) – řešení RR v oblasti křižovatky ulic Bucharova a
Tichnova, dále Schwarzenberská a Pekařská ul. vedením v tunelu umožní umístění
absentující zeleně a občanské zázemí.
( MHMP – Kancelář primátora) - v rámci kompenzačních opatření a výsadeb realizovat část
biokoridoru ÚSES L4/242 v těsném souběhu s RR
Odpověď: v další fázi projektové přípravy bude vyhodnocen zásah do vzrostlé zeleně. Pro
převedení biokoridoru L4/242 přes Radlickou radiálu je navrženo technické řešení - viz.
příloha č. 9A této Dokumentace.
Krajinný ráz
Připomínky se týkaly nesouhlasu se stanoviskem v příloze Oznámení.
Odpověď: lze pouze konstatovat,že názor by bylo vhodné doložit novým hodnocením
oprávněnými odborníky.
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Ochrana ZPF a PPFL
(MHMP – Kancelář primátora) - podrobně vyhodnotit zábory ZPF v další fázi PD
(MČ P5 – ODŽ) – dočasné zábory technicky a biologicky rekultivovat
(MHMP – OOP) – investor - požádat o odnětí pozemků ze ZPF
MHMP – OOP) – okolní pozemky ochránit před kontaminací ZPF
Odpověď: Bude provedeno

Zásobování vodou, odkanalizování, ochrana vod
(MHMP – Kancelář primátora) - odběry vody (výstavba i provoz) včetně napojovacích míst
projednat s provozovatelem veřejné vodovodní sítě
(MHMP – Kancelář primátora) - technické a směrové řešení přeložek a dalších vedení
projednat s jejich správci a provozovateli
(MHMP – Kancelář primátora) - N4 je suchý poldr nikoliv retenční nádrž – povodí DUN
Jinonice IV
(MHMP – Kancelář primátora) – rozpor - neovlivnění jakosti PV chloridy / ovlivnění
povrchových vod
(MHMP – Kancelář primátora) - chloridy (zimní posyp) omezit technologicky – rozstřik
solanky (o cca 30%) (možno přidat do opatření)
(MHMP – Kancelář primátora) - DUR musí obsahovat (po projednání) podrobný návrh řešení
odvodnění, stanovení odtokového množství z jedn. odvodň. úseků a vliv na velikost reten.
zařízení
(MHMP – Kancelář primátora) - zneškodňování splaškových vod při výstavbě
(MČ P13) – zachycení splachů ropných látek
(MČ P13) – snížení chloridů ze zim. posypu - využít nové technologie
(MHMP – OOP) – revize tech. stavu a kapacity zatrubnění Radlického potoka
(MHMP – OOP) – Jinonický potok – preferovat otevřené koryto mezi Jinonickým a
Butovickým rybníkem
(MHMP – OOP) – splnit limity kanal. řádu, DUN dle ČSN 756261 opatřené lapolem ropných
produktů
(MHMP – OOP) – při nakládání se závadnými látkami zpracovat plán havarijních opatření
(§39 odst. 2 vodního zákona)
(MHMP – OOP) – v dalším stupni EIA vyhodnocení variant technologie provedení tunelu
Radlice – množství drenážních vod (na stovky l/s) / vliv snížení hladiny
(8 – ČIŽP) – doplnit stanovisko správce toku a vodních děl (DUN, retenční) – Lesy hl.m.
Prahy – středisko vodní toky
Odpověď: Uvedené požadavky jsou zohledněny dle možnosti v Dokumentaci a jsou
upřesňovány v dokumentaci DÚR a budou dořešovány v DSP.

Formální a věcné chyby
(MHMP – Kancelář primátora) - L4/242 chybně označen jako regionální
(MHMP – Kancelář primátora) – vyřešit rozpor v mimoúrovňového křížení L4/242 s RR
v místě hloubeného tunelu (ve výkresu je východněji)
(MHMP – Kancelář primátora) – chybně „kasárna v Bučovicích“
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(MHMP – OOP) – nadregionální N3/5 chybně označen jako regionální
(MHMP – OOP) – při pokračování procesu EIA dopracovat vliv tunelů na významné odkryvy
s geologickými profily a na paleontologická naleziště
(OS Ateliér pro životní prostředí) – řada „překlepů“
Odpověď: Věcné chyby byly opraveny, formální též, požadavky doplněny, rozpory vyřešeny
(viz. příloha 9A).
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Příloha H 6
vázaná v textové části dokumentace

Vrácení Dokumentace k doplnění
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Příloha H 7
vázaná v textové části dokumentace

Stručné vypořádání připomínek k Dokumentaci

Vypořádání připomínek zpracovatele posudku, dotčených orgánů státní
správy, občanských sdružení a obyvatel k připravované stavbě.
Zpracovatel posudku
Preferovaná varianta B řešení křižovatky Řeporyjská není v souladu s ÚPn SÚ Prahy.
Problematiku neřeší proces EIA, jak správně upozorňuje posuzovatel je rizikem
oznamovatele. Dále bez komentáře.
Navržená varianta B řešení MÚK Řeporyjská zasahuje do ÚP navrhovaného ÚSES (území
rezervované pro pás zeleně)
Ano varianta B zasahuje do ÚSES, ale stejně jako varianta A (viz. přiložené situace), ovšem
s tím rozdílem, že varianta A jej překonává dle ÚP. Je prakticky jedno, zda bude realizována
varianty A či B, pro obě možnosti byl zpracován projekt vedení ÚSES, viz. kap. č. C.1.1.
Dokumentace.
Varianta B vylučuje bezprostřední navazující křižovatkové napojení Starých Butovic
Varianta B kombinovala rondel nahoře a odsun MÚK Butovice severněji, aby Novoradlická
zůstala ve stávající stopě. Toto řešení nebylo možné – negativní průkaz. Od této možnosti
bylo upuštěno. Lze však konstatovat, že obě varianty (viz. situace) umožňují přes křižovatku
MÚK Butovice převést požadované spojení.
Nezbytné vybavení křižovatky a jednotlivých ramp svodidly povede pravděpodobně i
k rozšíření mostních konstrukcí (řešit hlavně ve variantě B)
Technické řešení mostů se řídí platnými normami se všemi potřebnými parametry a to se
týká i svodidel. Proto tato připomínka je irelevantní. Pokud bychom porovnali obě varianty, je
v daném případě výhodnější varianta A.
Varianta B je nepříznivá vůči stávající zástavbě v JV kvadrantu křižovatky, vysoká opěrná
zeď – je vysloven názor, že zástavbou lze před dopravními důsledky ochránit prostorově i
architektonicky přijatelnějšími prostředky v podmínkách, kdy komunikace vedené
bezprostředně podél zástavby zůstávají na stávajícím terénu
Z prostorového hlediska opěrná zeď je nutná, jinak nelze MÚK Řeporyjská ve variantě B
realizovat. Podrobněji je tato situace posouzena v Dokumentaci – Architektonické řešení tak
jak vyžaduje zpracovatel posudku (viz. kap. č. D.1.10 a příloha č.B.13).
Pěší dostupnost v okolí MÚK Řeporyjská – podrobnější posouzení
Pěší dostupnost byla podrobněji řešena a je prezentována v mapových podkladech a
v Dokumentaci. Obě alternativy dovolují překonat křižovatky jak ve variantě A tak i B.
Dokumentace neumožňuje objektivní posouzení variant díky nerovnocenným výstupům pro
obě varianty
V této Dokumentaci jsou obě varianty v technickém řešení rovnocenné, řešena je i
vizualizace, architektonické i urbanistické řešení, stavební řešení včetně příslušných
mapových podkladů.

Hluková studie – připomínky
Hluková studie byla přepracována dle požadavků Posuzovatele, dále byla i přepracována
Studie vlivu na veřejné zdraví, zpracované autorizovanou osobou. Výsledky jsou jednak
uvedeny v Dokumentaci a příloze Dokumentace.
Zpracovatelský tým posudku doporučuje podrobnější vyhodnocení navrhovaného
technického řešení v krajinném prostoru Zlíchov s ohledem na otevřenost vltavského údolí –
provést vizualizaci
Součástí Dokumentace je kromě již prezentované zprávy vypracován doplněk s vizualizací
v prostoru Zlíchova a zabývá se jednotlivými dotčenými krajinnými prostory a upřesňuje
celkovou situaci, vyhodnocuje vlivy na krajinný ráz.
Posuzovateli bylo doporučeno posoudit i vliv na krajinný ráz dotčených krajinných prostorů
pro fázi výstavby zejména u hloubených tunelů
Uvedený požadavek je možný, zákon č. 114/92 ve znění pozdějších předpisů v § 12 jej však
nenařizuje ani neukládá. Lze konstatovat, že každé stavební dílo v průběhu výstavby
zasáhne do krajinného rázu, zejména se jedná o vizuální scénu. Nicméně se jedná o
dočasný vliv, který ukončením výstavby pomine.
Posuzovatelé doporučují vyhodnocení vlivů mostních objektů při překonávání hlavních
vodotečí řešeného území.
Posuzovatelé si zřejmě nevšimli, že žádný z navržených mostních objektů nepřekonává
vodoteče. Pokud ano, tak se jedná o zatrubnění vodotečí, které nemusí být překonávány
mostními objekty.
Požadavek zákresu všech dotčených krajinných prostorů do transparentnější mapy
Tento požadavek je možný, ale neřeší celkovou situaci, navíc se domníváme, že
zneprůhledňuje prostor krajinného rázu v území.
Doporučuje se konkretizovat opatření ke zmírnění dopadů na krajinný ráz všech dotčených
krajinných prostorů
Domníváme, se že je vhodné tuto otázku řešit v další fázi projektové přípravy zejména
z pohledu upřesňování jednotlivých umělých objektů jejich technických řešení a vymezení a
určení stabilizace v prostoru.
Doplnit konkrétnější vyhodnocení vlivů na paleontologické nálezy v místě hloubených tunelů
– ordovické vrstvy
Připomínka byla zapracována (viz. kap. C.2.5 a D.1.6)
Dále bylo doporučeno konkretizovat velikost a významnost vlivů na porosty dřevin, faunu,
floru, konkretizovat velikost a významnost vlivů na stavbu dotčenou ekosystémy, začlenění
stavby do krajiny, objasnění funkce ekoduktu v km. 1,806
Na základě upřesňujících informací se zpracovateli jednotlivých částí Dokumentace, dále
jednání a s dotčenými orgány státní správy a odborníky na problematiku bylo doporučeno:
Vlivy na porosty a krajinný ráz řešit v další fázi projektové přípravy dle upřesněného
technického řešení. Předběžné hodnocení je v příslušné kapitole D.1.

Funkce ekoduktu, resp. funkční převedení biokoridoru přes Radlickou radiálu bylo vyřešeno
na jednání ze dne 10.6.2008 – viz zápis z jednání – doklad Dokumentace.
Hlavní město Praha MHLM Prahy – kancelář primátora
Kancelář primátora má zejména připomínky k urbanistické koncepci záměru.
předkládá názory odborníků na jednotlivé problémové okruhy.

Vysvětluje a

Konstatujeme k připomínkám:
K urbanistickému vyjádření – byla vypracována urbanistická studie, která se zaměřuje na
variantní provedení MÚK Řeporyjská. a je součástí doplňku Dokumentace.
Kancelář primátora preferuje variantu vedení trasy RR v alternativě A, zdůvodňuje tento svůj
názor prostorovým uspořádáním a architektonickým řešením. Tento názor podporují
doplňující studie Dokumentace jak urbanistická tak i doplněk krajinného rázu i vlivy na zdraví
obyvatel.
Některé texty následujících připomínek byly již prezentovány posuzovatelem, který je ve
svých požadavcích zohlednil.
Lze dále uvést:
V další fázi projektové přípravy je třeba využít všech možností pro zmírnění dopadů stavby
do území, které by směřovaly k redukci celkového územního rozsahu.
Parametry Radlické radiály vycházejí z příslušných norem, vyhlášek, možnosti technického
řešení. Podotýkáme, že se nejedná o rychlostní komunikaci, návrhové parametry specifikuje
dostatečně kap. B.I.6 Dokumentace a opatřeních pro minimalizaci vlivů jsou uvedena
v kap.č.D.4.
Návrh trasového vedení a celková šířka dopravního koridoru musí respektovat dostatečnou
rezervu vymezenou ÚP pro P+R.
Obě varianty respektují dostatečnou rezervu pro P + R. Varianta A má větší plochu.
Z dopravně inženýrských podkladů vyplývá, že v rámci zatěžovacích stavů se počítá
s komunikačním propojením ulic Radlická – Na Farkáně – Jinonická propojením ulic Radlická
- Jinonická přes areál Walter a s ul. Na Pomezí. Vysloven nesouhlas s tímto řešením
z důvodu stávajících nevyhovujících parametrů této komunikace.
V podkladech ÚDI uvažované propojení vychází z ÚP, ale toto propojení není součástí
Radlické radiály. Realizace či nerealizace je předmětem jiných prací.
V Dokumentaci je staveništní doprava komentována bez konkrétních údajů během
pracovního dne. Preferuje se doprava po železnici.
Podrobnosti o staveništní dopravě dokládají studie hluku a ovzduší, preference železniční
dopravy je popsána v části B.III.3 Odpady s tím, že se předpokládá, že železniční cestou
bude odstraněno cca 60 % zemního materiálu a to zejména rubanina z tunelů. Zbytek cca 30
% po Radlické radiále a cca 10 % bude vázáno na místní komunikace k nájezdům na
dopravní odvozové trasy.
Z hlediska zásobování zemním plynem a elektrickou energií se upozorňuje na tu skutečnost,
že nadřazený vysokotlaký plynovod DN 300 v úseku tunel Butovice – tunel Jinonice není

v souladu s ÚPn hl. m. Prahy a též, že přeložka vedení 110 kV není v témže úseku také
v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.
Lze pouze podotknout i v souladu s vyjádřením, že v platném znění ÚPn hl.m. Prahy ve
změně 1000/00 je vymezení technického vybavení v návrhovém horizontu územního plánu
závazné s výjimkou nezbytných přeložek liniových staveb technického vybavení, vyvolaných
jinými stavbami. Tento případ je problémem stavby Radlické radiály.
MČ Praha 13
Stručně shrnujeme – Praha 13 k záměru Radlické radiály nemá zásadní připomínky –
preferuje vedení varianty B Řeporyjské MÚK – rondel nahoře, RR vedena v dolním profilu.
Uvádí též, že nesouhlasí s tím, aby stavba byla prováděna v tzv. nulové variantě (ve které se
předpokládá výstavba MÚK Řeporyjská až v závěrečné fázi stavby s radiálou na mostě), ale
požaduje, aby stavba byla započata současně na obou koncích v parametrech aktivní
varianty.
Výstavba Radlické radiály je připravována tak, aby byla dokončena najednou. Z toho
vyplývá, že je nutné nejdříve zahájit a realizovat práce na tunelových stavbách, neboť se
jedná o vysoce technicky a časově náročné dílo. Proto nelze vyloučit, že v některých
časových horizontech bude výstavba ev. dle možností zhotovitele stavby omezena. Tento
problém lze řešit až v další fázi projektové přípravy.
Pokud se týká preference varianty B – rondel nahoře v MÚK Řeporyjská bylo vyvoláno
jednání za přítomnosti zástupců Prahy 13, Prahy 5, Magistrátu hl.m. Prahy, a dalších orgánů
státní správy (viz. zápis z jednání ze dne 22. 7. 2008 – příloha Dokumentace). Toto jednání
se stalo podkladem pro postup a rozhodování Prahy 13 k záměru.
MČ Praha 5
Městská část Praha 5 z hlediska ochrany přírody a krajiny požaduje převedení lokálního
biokoridoru přes Radlickou radiálu, dále vyžaduje výsadbu v okolí stavby autochtonními
druhy dřevin v biokoridoru L4/242 a to i tam, kde trasa radiály je vedena souběžně
s biokoridorem.
Kácení dřevin provádět jen v nezbytné míře jen ve vhodném období.
Zajistit aby nedošlo ke snížení přítoků do rybníků (Zámecký, Jinonický, Butovický) a průtok
byl ev. zvýšen.
Omezit a vyloučit vliv stavby Radlického tunelu na snížení hladiny podzemní vody.
K ostatním problémovým okruhům nebyly vzneseny zásadní námitky.
Shrnujeme: Na jednání na Magistrátu hl.m. Prahy (10.6.2008) byla otázka převedení
lokálního nefunkčního biokoridoru přes Radlickou radiálu řešena. Odsouhlaseno bylo, jako
nejvhodnější způsob posunout jej do prostoru km 1,6 – 1,7 z křižovatky v km 1,806.
Realizovat migrační objekt formou propustku (podchodu) pro kategorii živočichů odpovídající
skupině drobné kunovité šelmy. S posunem přechodu o cca 100 – 200m západním směrem
souvisí změna vedení prvku ÚSES, který tak bude veden na jižní straně Radlické radiály
izolační zelení v minimální šířce 15 m až do staničení vhodného pro realizaci propustku, kde
bude převeden do původní trasy ÚSES na severní straně RR.
K ostatním bodům lze konstatovat, že budou splněny a respektovány.

OS Vidoule
Za nezávažnější problematické aspekty považuje OS Vidoule nevhodnost navrhovaných
řešení proti hlukové zátěži v úseku od MÚK Bucharova po MÚK Řeporyjská.
Uvádí, že v daném úseku vzniká otevřený prostor a to zejména koncem komerčních budov
Pekařská a v ul. Schwarzemberská a počátkem valu před MÚK Řeporyjská a dovoluje tak
šíření hluku do prostor obytných budov Schwarzemberská , Za Zámečkem do oblasti
Botanica.
Uvedenou problematiku řeší hluková studie. V daném místě byly navrženy PHO i přesto, že
výsledky hlukové studie prokázaly, že budou hygienické limity z hlediska hluku v daném
místě dodrženy. Další barierou jsou budovy administrativy, které jsou v této oblasti a
nepředpokládá se jejich likvidace. Navíc zhotovitel výstavby Botanica dispozičně rozmístil
byty tak, aby byly splněny hygienické limity uvnitř bytů.
Dále se občanské sdružení kritizuje vliv na krajinný ráz daném úseku, kritizuje, že rezidenční
čtvrť Botanica oddělí od stávající zástavby Nových Butovic, sníží průchod k městské dopravě
a vyjadřuje obavy z přechodu dětí do blízké školy přes Radlickou radiálu.
V diskutovaném úseku jsou dva mimoúrovňové přechody. Protihluková stěna bude mimo jiné
bránit vstupu dětí na RR. Co se týče oddělení Botanica a Nových Butovic, tak jsou
v současné době odděleny a v budoucnu nebudou sloučená propojení vzájemně funkčně
blízkých území. Propojení zajišťuje Jinonický tunel.
2. OS Připomínkuje řešení MÚK Řeporyjská
Žádá šetrnější řešení, než jsou předkládána, vytýká zpracovatelům, že se šetrnou variantou,
kterou navrhoval OS nepočítají, a že křižovatka MÚK Řeporyjská není nutná. Dále požaduje
zatunelování úseku RR v km cca 0,55 – 0,95.
Zpracovatelé dokumentace těžko mohou řešit předkládanou variantu OS variantu, bez
souhlasu objednatele. Těžko lze také hovořit, když se jedná pouze o skicu, že je šetrnější.
Zatunelování úseku není z důvodu technického řešení možné.
Návrh posouzení dalších variant řešení záměru přísluší úřadu, který vede proces EIA ve
zjišťovacím řízení (§ 7 odst. 5). Vzhledem k tomu, že tento požadavek úřad nevznesl, nebyla
ani varianta Občanského sdružení hodnocena.

Občanské sdružení Butovice – Prokopské údolí
Občanské sdružení se ve svém vyjádření zejména věnuje problematice hluku, ochrany před
hlukem. Má řadu připomínek a námětů.
Byla zpracována nová hluková studie, která zohledňovala jednotlivé připomínky. V ní jsou
uváděny možnosti ochrany před hlukem, návrhy opatření (protihlukové bariéry), obecné
zásady těchto ochran a pod.
Konkrétněji k otázce vybudování protihlukové bariéry podél ul. Nová Radlická lze uvést, že
ÚDI nepředpokládá na Nové Radlické žádnou masivní dopravu, celé území je obslouženo
hlavně metrem. MHD formou autobusů je zde pouze doplňková.
K posunu západního portálu Butovického tunelu: Varianta B kombinovala rondel nahoře a
odsun MÚK Butovice severněji, aby Novoradlická zůstala ve stávající stopě. Toto řešení
nebylo možné – negativní průkaz. Od této možnosti bylo upuštěno. Lze však konstatovat, že
obě varianty (viz. situace v dokumentaci) umožňují přes křižovatku MÚK Butovice převést
požadované spojení.

Dále se občanské sdružení vyjadřuje k podzemním vodám – obnovení průtoků mezi
Jinonickým a Zámeckým potokem, zavedení nových technologií při zimní údržbě.
Zpracovaná samostatná příloha Dokumentace – Vodní hospodářství – B16 řeší problematiku
a též v další fázi projektové přípravy bude této otázce věnována pozornost.
Připomínka k záchytnému parkovišti P+R metra Radlická a Nové Butovice, když zde území
je již zastavěno.
K této situaci se těžko mohou řešitelé Dokumentace vyjadřovat.
OS požaduje, aby ty komunikace, které sloužily po dobu výstavby, jako objízdné byly po
zprovoznění RR přebudovány na komunikace obytné zóny a ozeleněny.
Protože správu vykonává TSK, je v jeho kompetenci jak bude postupovat. Lze pouze
doporučit.
Malovec a Žáček
Oba autoři mají výhrady k hluku i čistotě ovzduší. Uvádějí, že navržená opatření jsou
nedostatečná a že dojde k ohrožení obyvatel.
Aby nedošlo k ohrožení obyvatel zpracovávají se příslušné studie, které dokumentují situaci
a současně dávají návrh opatření. Kromě toho se zpracovávají hodnocení zdravotních rizik
viz. přílohy č. B.8, B.9 Dokumentace. Domníváme se, že jsou dostatečným podkladem pro
to, zda je oprávněna připomínka možného ohrožení zdraví obyvatel. Nelze pouze
konstatovat, že dojde k ohrožení obyvatel. Je nutno toto tvrzení vždy doložit.
Další připomínka se týkala pěší dostupnosti hlavně v úseku MÚK Bucharova – MÚK
Řeporyjská.
Dostupnost je v daném místě po cca 300 m. ÚP další nepředpokládá. Realizace naráží na
střety zájmů majitelů pozemků po obou stranách RR.
Lukášovi
Žádají,aby pro vedení dopravy ul. Novoveskou během výstavby byla zvolena jiná trasa.
Lze konstatovat, že staveništní dopravu nelze vést jinými trasami.
Připomínky mají k hlukové zátěži na ul. Novoveské a Stodůlecké.
Dle hlukové studie prezentované v této Dokumentaci je navrženo v další fázi projektové
přípravy situaci zjištěnou hlukovou studií ověřit i měřeními a eventuelně provést opatření na
fasádách objektů.
Simulace hluku obecně
K této připomínce uvádíme, že nejen hluková studie, ale i ostatní studie byly řešeny pro
stejné návrhové rychlosti.

DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

Příloha H 8
vázaná v textové části dokumentace

Zápis z jednání konaného dne 10. 6. 2008 na
odboru Ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy

Zkrácený záznam z jednání konaného dne 10. 6. 2008 na OŽP MHMP

Přítomni:
Ing. Jitka Fraňková – OP OPaK MHMP
Ing. Jan Ossendorf - OP OPaK MHMP
Mgr. Martin Fejfar – URM AŽP
Ing. arch. Alena Hořejší – URM AUK
Ing. Bláha (VIS a.s.)
Jana Dvořáková – MČ P13
Ing. Eva Havránková – MČ P5
Ing. Lukáš Kořínek - PUDIS a.s.
RNDr. Věra Kameníčková - PUDIS a.s.
Ing. Olga Šambergerová - PUDIS a.s.
Ing. Kamil Abuklam - PUDIS a.s.
Předmět jednání – záměr „Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, Praha 5, Praha
13“ – objasnění funkce ekoduktu (ÚSES), resp. funkční převedení biokoridoru přes
Radlickou radiálu v rámci dopracování Dokumentace EIA
Jednání vyvolal PUDIS a.s., který v současnosti řeší dopracování Dokumentace EIA, která
byla oznamovateli záměru vrácena k doplnění ve smyslu § 9 odst. 5 zákona 100/2001 Sb., o
posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění.
Předmětem jednání bylo převedení biokoridoru přes RR v místě křížení ÚSES s RR v
blízkosti portálu Butovického tunelu. K projektu převedení ÚSES (ekoduktem ve staničení
1,806 km) byly v rámci vyjádření k Dokumentaci vzneseny připomínky, které byly převzaty i
"posudkářem", a ten je uvedl jako jeden z důvodů, proč zpracovateli dokumentaci vrátit k
dopracování.
Cílem jednání bylo ujasnění názoru jednotlivých zúčastněných stran a nalezení vhodného a
ve smyslu územního plánu (dále jen ÚP) akceptovatelného řešení této problematiky.
-

Ing. Kořínek seznámil s charakterem RR v řešeném úseku, se současnou situací a
postupem, který vedl k současnému návrhu řešení. Konstatoval, že požadavek na
převedení ÚSES přes RR v místě daném ÚP byl zpracován způsobem, který odpovídal
ne příliš vhodnému umístění přechodu biokoridoru do křižovatky, což bylo potvrzeno i ve
vyjádřeních k Dokumentaci. V současnosti je tedy možno převedení biokoridoru přes RR
řešit:


realizací ekoduktu tak jak je navržen



upuštěním od realizace ekoduktu pro nevhodnost



posunem portálu tunelu Butovice západně (prodloužení tunelu o cca 20 – 30 m,
zatřídění tunelu se změní z tunelu krátkého na tunel střední s navýšením jeho
technologické vybavenosti) a přechod realizovat nad portálem. Opět zůstává ne příliš
vhodné umístění přechodu v křižovatce.



realizací podchodu formou propustku ve staničení cca 1,6 – 1,7 km, kde jsou pro to
přijatelné technické podmínky – tj. řešení přechodu RR pro kategorii živočichů

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656
www.pudis.cz, e-mail: info@pudis.cz

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891
Obchodní rejstřík Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
ČSOB a.s. - 105 026 522 / 0300

odpovídajících skupině drobné kunovité šelmy (dále např. liška obecná, jezevec
lesní, vydra říční, bobr evropský, zajíc – tj. „kategorie C“ dle TP180/EVERNIA s.r.o.) a
vybudování pásu zeleně jižně od Radlické radiály.
-

Ing. arch. Hořejší poukázala na to, že preferuje smysluplné řešení přechodu a
smysluplné investovaní financí.

-

Mgr. Fejfar konstatoval, že při řešení a návrhu ÚP byl s tímto územím problém vzhledem
ke stupni urbanizace a navíc nebyly dostatečné informace o terénních poměrech. Přiklání
se k řešení přechodu propustkem v rámci projektu RR s tím, že je nutné toto následně
upravit v konceptu ÚP. Tento způsob se jeví jako logický ve smyslu funkčnosti
migračního objektu a navíc ekonomicky výhodnější. Profil komunikace určený ÚP pro
přechod přes RR by byl posunout západním směrem, kde jsou technicky přijatelné
podmínky pro realizaci propustku. Pro vedení migrační trasy bude využita izolační zeleň
(komunikační zeleň) jižně od RR a následně pak je nutné vyvolat změnu ÚSES/ÚP a v
novém ÚP toto formálně potvrdit.

-

Ing. arch. Hořejší konstatuje, že dle jejího názoru toto řešení "není v rozporu s ÚP". Dále
se domnívá, že je vhodné dát podnět k rozšíření nezastavitelného území podél jižního
okraje Radlické radilály (v řešeném úseku patří dotčené pozemky převážně městu) ve
prospěch ploch plnících funkci izolační zeleně a ÚSES.

Byla otevřena otázka na stávající charakteristiku ploch jižně od RR navazujícího
ÚSES/zeleně – Ing. Kořínek seznámil s poměry. V současnosti jsou na těchto plochách
vedeny podzemní inženýrské sítě (kanalizace) a v rámci stavebních prací na RR dojde k
napojení nových přeložených stok do této kanalizace a k doplnění dalšího řadu do souběhu.
-

Ing. arch. Hořejší a Mgr. Fejfar konstatovali, že vedení těchto sítí představuje problém
ve smyslu limitace zde rostoucí zeleně v závislosti na hloubce umístění sítí a charakteru
kořenového systému rostlin. Zúčastnění se shodli, že při návrhu vedení inženýrských sítí
v tomto prostoru je nutné této otázce věnovat pozornost.

Dále bylo zúčastněnými konstatováno, že v řešeném území je vedení funkčního ÚSES
složité vzhledem k zástavbě, dopravní síti, atd. a realizace RR tento bariérový efekt ještě
zvýší. Byla otevřena otázka charakteru navrhovaného podchodu (propustku). Mgr. Fejfar
konstatoval nutnost návrhu a realizace technických charakteristik propustku tak, aby byl pro
migrující živočichy atraktivní a v tomto smyslu funkční. Funkčnost celého vedení ÚSES
(včetně překonání RR) je rovněž podmíněna vhodnou úpravou ploch přímo navazujících na
podchod tak, aby byla zajištěna atraktivita pro živočichy, jejichž výskyt v oblasti je relevantní.
V tomto směru došlo ke shodě, že podchod bude konzultován s odborníky na tuto
problematiku (Ing. Pilař, Ing. Farkač, případně RNDr. Anděl, CSc.) a následně navrhnut dle
příslušné metodiky (TP 180 – Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro
volně žijící živočichy, EVERNIA s.r.o. 2006).
-

Ing. Kořínek dále popsal návrh řešení MÚK Řeporyjská vzhledem k vedení ÚSES.
Vzhledem k velikosti navrhovaného rondelu, výškovým vztahům, navazujícím
komunikacím, řešení pěších vztahů, atp. bude v tomto úseku převedení ÚSES
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migračním objektem prakticky nerealizovatelné. Naopak se počítá (v rámci DÚR) s
rozsáhlými vegetačními úpravami ploch vyčleněných ÚP pro ÚSES pro zatraktivnění
trasy pro migrující živočichy. Jedná se o plochy zeleně (komunikační zeleň, zeleň
parkového charakteru, atd.), terénní úpravy, výsadbu. V textu dokumentace bude
navržena doporučená skladba vegetace. Podrobně bude řešeno ve stavebním řízení.
-

Ing. Eva Havránková poukázala na nutnost doložit konkrétní údaje o kácené zeleni a
projekt vegetačních úprav.

-

p. Dvořáková otevřela otázku řešení/převedení trasy cyklostezky přes RR, která by
spojovala radiálou rozdělené území přibližně v úrovni ulice Pekařská, což je jeden z
požadavků MČ P13.

-

Ing. Kořínek popsal jednotlivá řešení vedení cyklostezek v tomto úseku. Poukázal na
nutnost řešit vazbu na metro – stanice Nové Butovice a dále v rámci širších vztahů
vhodnost propojení Vidoule a Prokopského údolí.


propojení z Bucharovy na Pekařskou společnou lávkou pro pěší a cyklisty v úrovni
stávající lávky přes ul. Bucharovu



prostřednictvím ul. Schwarzenberská rozšířením chodníku a přes budovaný a
připravovaný areál Explora ke stanici metra



ve směru z Pekařské průchodem přes navrhovaný park k MÚK Řeporyjská, severně
kolem okružní křižovatky a poté na východní straně okružní křižovatky podchodem.

-

Ing. Ossendorf vznesl otázku na napojení areálu Explora. Ing. Kořínek konstatoval, že
tato problematika byla s investorem řešena mimo jiné s ohledem na využití části plochy
pro parkoviště P+R.

-

Ing. Kořínek stručně popsal řešení vyústění tunelu Radlice na Zlíchově. Ohledně
možnosti zásahu do PP Ctirad konstatoval, že přímo pod PP bude tunel ražený a
hloubená část zasáhne do ochranného pásma této přírodní památky.

-

Ing. arch. Hořejší upozornila na požadavek na zpracování vizualizací pro tuto oblast jako
nutnost pro posouzení vlivu na krajinný ráz, což je v současnosti řešeno v rámci
dopracování dokumentace EIA.

-

RNDr. Kameníčková se vrátila k hlavnímu předmětu jednání a vznesla dotaz, zda mezi
zúčastněnými panuje shoda názorů na vhodnost nově navržené varianty přechodu
ÚSES přes RR v blízkosti portálu Butovického tunelu, která spočívá v:


upuštění od realizace migračního objektu formou ekoduktu (nadchodu) ve staničení
1,806 km (v prostoru křižovatky při západním portálu tunelu Butovice)



realizaci migračního objektu formou propustku (podchodu) pro kategorii živočichů
odpovídajících skupině drobné kunovité šelmy (drobní savci) ve staničení cca 1,6-1,7
km včetně souvisejících úprav okolí vyústění propustku na obou stranách
komunikace



s posunem přechodu RR o 100 – 200 m západním směrem souvisí změna vedení
prvku ÚSES, který tak bude veden na jižní straně RR izolační zelení v min. rozsahu
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šířky 15 m až do staničení RR vhodného pro realizaci propustku, kde bude převeden
do původní trasy ÚSES na severní straně RR dle platného ÚP


-

pro projektování vedení migrační trasy tedy v současnosti využít izolační zeleň jižně
od RR a následně vyvolat změnu ÚSES/ÚP a v novém ÚP toto formálně potvrdit.

Ing. Havránková poté poukázala na nutnost zapracování této podoby křížení ÚSES s
RR do DÚR, ve které by měl být přímo specifikovaný požadavek na vedení ÚSES na
konkrétních pozemcích. Toto by mělo být následně projednáno při územním řízení
včetně zajištění pozemků pro plnění funkce ÚSES. V územním řízení odsouhlasené
věcné řešení (podchod biokoridoru pod RR), které není v rozporu s platným ÚP, bude
následně zapracováno i do nového ÚP. Tímto zapracováním potom bude definitivně
potvrzeno křížení RR s ÚSES v nově navrhované variantě.

Zapsali: Ing. Kamil Abuklam, Ing. Lukáš Kořínek, Ing. Olga Šambergerová PÚDIS a.s.
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DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

Příloha H 9
vázaná v textové části dokumentace

Zápis z jednání konaného dne 22. 7. 2008
v zasedací místnosti PUDIS a.s.

Zkrácený záznam z jednání konaného dne 22. 7. 2008 na PUDIS a.s.
Přítomni:
Věra Hurajčíková – OÚR P13
Ing. Jitka Fraňková – OP OPaK MHMP
Vojtěch Zapletal – radní MČ P5
Ing. Petr Bláha - VIS a.s.
Ivan Růţička – ODŢ ÚMČ P5
Ing. Eva Havránková – ODŢ ÚMČ P5
Mgr. Martin Fejfar – URM AŢP
Markéta Urbanová – URM AUD
Ing. Jan Fišer – URM AŢP
Ing. Danuše Váňová – OMI MHMP
Ing. Květuše Neprašová – OŢP MČ P13
Ing. Radka Hajná - PUDIS a.s.
Ing. Lukáš Kořínek - PUDIS a.s.
Ing. Petr Pokorný - PUDIS a.s.
Ing. Aleš Merta - PUDIS a.s.
RNDr. Věra Kameníčková - PUDIS a.s.
Ing. Olga Šambergerová - PUDIS a.s.
Ing. Kamil Abuklam - PUDIS a.s.

Předmět jednání - záměr „Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov,
Praha 5, Praha 13“ - prezentace změn v přepracované Dokumentaci EIA
Jednání vyvolal PUDIS a.s., který v současnosti řeší dopracování Dokumentace EIA, která byla
oznamovateli záměru vrácena k doplnění ve smyslu § 9 odst. 5 zákona 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na ţivotní prostředí, v platném znění.
Jednání proběhlo ve formě prezentace. Zaměřilo se na vliv záměru na akustickou situaci v řešeném
území, krajinný ráz a urbanismus. Dále bylo předvedeno variantní řešení MÚK Řeporyjská a funkční a
smysluplné převedení ÚSES v prostoru západního portálu tunelu Butovice. Účelem jednání bylo
seznámit zástupce dotčených městských částí a institucí s dopracovanými variantami řešení MÚK
Řeporyjská a výsledky studií pro RR a vyřešení případných připomínek před podáním Dokumentace
na MHMP.
 Ing. Pokorný zahájil jednání, přivítal přítomné a nastínil jednotlivé body programu.
 RNDr. Kameníčková poté v krátkosti zrekapitulovala důvody, které vedly k dopracování
Dokumentace EIA, a také opodstatnila smysl tohoto jednání. Tím byla prezentace řešení a
následná diskuze nad třemi okruhy problémů:
 MÚK Řeporyjská – porovnání obou variant řešení z hlediska technického řešení, urbanismu,
krajinného rázu, hluku a ÚP
 ekodukt v blízkosti západního portálu Butovického tunelu – prezentace nově navrţeného
migračního objektu přechodu RR
 vliv na krajinný ráz v lokalitě Zlíchov – prezentace zákresů východního vyústění tunelu Radlice
do fotografií
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 Ing. Kořínek jako autor technického řešení prezentoval podstatné změny v návrhu provedené na
základě připomínek k Dokumentace EIA. Poukázal na fakt, ţe původní Dokumentace vycházela z
rozpracované dokumentace DÚR a její nynější dopracování bude jiţ vycházet z dokumentace
DÚR, která je nyní v projednání a oproti původním podkladům obsahuje detailní změny a
dopracování, včetně zapracovaní části připomínek (viz výše).
 Ing. Kořínek začal prezentací změny úseku RR v blízkosti MÚK Řeporyjská. Popsal umístění,
funkci a technické řešení nově navrţené DUN v prostoru kříţení Radlické radiály s přeloţkou
komunikace Schwarzenberská. Dále popsal návrh odvedení odpadních vod z této nádrţe. Odtok je
navrţen novým korytem Jinonického potoka, coţ by mělo přispět k jeho oţivení. V současné době
jsou průtoky v tomto potoce prakticky nulové.
Dále pokračoval popisem MÚK Řeporyjská včetně porovnání varianty A (rondel dole) a varianty B
(rondel nahoře). Detailně popsal obě technická řešení se zaměřením zejména na změny oproti
původní Dokumentace EIA a připomínkované problémové oblasti. Byly to především změny v práci
s prostorem uvnitř okruţní křiţovatky a s tím související změny technických řešení, na kterých se v
rámci urbanistického návrhu podíleli Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc. a Ing. arch. Jiří Zavadil.
Popsáno bylo nové řešení pěších vztahů v prostoru samotné MÚK. Dále bylo popsáno řešení
terénních úprav prostoru severně od RR, kde dojde k podstatným úpravám a rozšíření stávajícího
protihlukového valu a parkovým úpravám. Poté se zaměřil na problematiku řešení protihlukových
opatření. Byly popsány technické moţnosti a návrh umístění protihlukových stěn.
Ing. Kořínek pokračoval popisem problematiky řešení ekoduktu ve staničení 1,806 km (v prostoru
křiţovatky při západním portálu tunelu Butovice). Poţadavek na převedení ÚSES přes RR v místě
daném ÚP byl původně zpracován způsobem, který odpovídal ne příliš vhodnému umístění
přechodu biokoridoru formou ekoduktu (nadchodu) do křiţovatky, coţ bylo potvrzeno i
v připomínkách posuzovatele. Popsal smyslupné řešení této situace, které bylo navrţeno na
základě výsledků jednání konaného dne 10. 6. 2008 na OŢP MHMP a spočívá v:
 upuštění od realizace migračního objektu formou ekoduktu ve staničení 1,806 km (v prostoru
křiţovatky při západním portálu tunelu Butovice),
 realizaci migračního objektu formou propustku (podchodu) pro kategorii ţivočichů
odpovídajících skupině drobné kunovité šelmy ve staničení cca 1,6-1,7 km včetně souvisejících
úprav okolí vyústění propustku na obou stranách komunikace,
 s posunem přechodu RR o 100 – 200 m západním směrem souvisí změna vedení prvku ÚSES,
který tak bude veden na jiţní straně RR izolační zelení v min. rozsahu šířky 15 m aţ do
staničení RR vhodného pro realizaci propustku, kde bude převeden do původní trasy ÚSES na
severní straně RR dle platného ÚP,
 pro projektování vedení migrační trasy tedy v současnosti vyuţít izolační zeleň jiţně od RR a
následně vyvolat změnu ÚSES/ÚP a v novém ÚP toto formálně potvrdit.
 Ing. Šambergerová popsala problematiku MÚK Řeporyjská z hlediska urbanismu a vlivu na
krajinný ráz. Popsala původní návrh, dále komentáře a připomínky k této problematice, které
postupně vyvstávaly. Nově navrhovaná řešení navazují na změny technického řešení a podrobněji
rozpracovávají zejména řešení vnitřního prostoru rondelu, pěší vztahy a celkové vhodné začlenění
stavby do území. Variantní provedení MÚK Řeporyjská bylo řešeno v průběhu posledních pěti
měsíců. Finální verze návrhů vzešly z jednání konaného dne 19. 6. 2008 na PUDISu. K
urbanistickému hledisku se vyjadřovali architekti Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc. a Ing. arch. Jiří
Zavadil a k hledisku krajinného rázu Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. Výsledky jednání slouţili Ing.
arch. Obersteinovi a Ing. arch. Zavadilovi jako podklad při tvorbě podrobného návrhu řešení
prostoru MÚK.
Z hlediska preferencí variant preferují Ing. arch. Oberstein a Ing. arch. Zavadil jednoznačně
variantu A (rondel dole). K této variantě se při současném řešení přiklání i Ing. arch. Vorel, který
původní varianty označil z hlediska vlivu na krajinný ráz za téměř rovnocenné s preferencí varianty
B. K dopracované variantě A se přiklonil zejména kvůli hmotovému řešení MÚK, kdy u varianty B (v
současných návrzích) přestavuje těleso rondelu poměrně značnou hmotu.
 Ing. Hajná jako autorka hluková studie představila její zadávací podmínky a výsledky. V rámci
připomínkování Dokumentace EIA bylo zásadním poţadavkem zhuštění sítě výpočtových bodů.
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Izofony hlukové zátěţe byly pro detailnější interpretaci výsledků modelování rovněţ zhuštěny. Dále
hovořila o moţnostech realizace protihlukových opatření. Zásadní změnou vůči původním
výpočtům je vypuštění původně navrhovaných protihlukových stěn na tělese rondelu ve variantě B.
Jejich realizace se v rámci přípravy DÚR ukázala jako technicky a finančně náročná, zejména
z důvodu nadměrného rozšíření mostních objektů. Z toho důvodu došlo ke změně hlukové situace
a z hlediska hlukové zátěţe je preferována varianta A.
Mgr. Fejfar upozornil, aby dopracovaná Dokumentace obsahovala popis shody jednotlivých variant
MÚK s platným ÚP. Shodu řešení by bylo vhodné (a názorné) dokladovat i graficky. Jednoduše,
spíše v měřítku ÚP (1: 10 000) neţ podrobném.
Ing. Kořínek, Ing. Šambergerová, Ing. Merta podali doplňující vysvětlení a upřesnili tuto
problematiku. Tj. varianta A je plně v souladu s ÚP, varianta B není díky úpravě trasy Řeporyjské
severně od rondelu (nutné prodlouţení a zakřivení nájezdu na okruţní křiţovatku vlivem výškového
rozdílu) v souladu.
RNDr. Kameníčková oslovila zástupce dotčených MČ P5 a P13 s dotazem na stanovisko jimi
zastupovaných úřadů ve věci preferované varianty MÚK.
p. Hurajčíková konstatovala, ţe není kompetentní vyjadřovat stanovisko MČ P13 v této věci a ţe
vyjádření přijde písemně.
p. Zapletal konstatoval, ţe MČ P5 bude zřejmě muset koordinovat svůj postoj na základě dialogu s
MČ P13 a poté teprve vydá své stanovisko.
p. Zapletal dále vznesl poţadavek na vysvětlení, proč není moţné instalovat protihlukové stěny
(dále PHS) na rondelu MÚK Řeporyjská ve variantě B.
Ing. Kořínek osvětlil problematiku technického řešení. Poukázal zejména na nutnost dodrţet
normové rozhledové poměry v křiţovatce a s tím související odsun PHS mimo tyto rozhledová pole
a z tohoto plynoucí nároky na nadměrné rozšíření celého tělesa komunikace na opěrných zdech a
mostech.
Ing. Merta poukázal na poţadavek provádět PHS z neprůhledného materiálu (průhledné PHS
způsobují vyšší úmrtnost ptactva) a dále popsal dopad tohoto faktu na vizuální charakteristiky
varianty B - rondelu nahoře.
p. Zapletal dále vznesl dotaz, proč je preferována varianta A z hlediska pěších vztahů.
Ing. Kořínek konstatoval, ţe se jedná o výhodnější technické řešení, výhodnější a příjemnější trasu
z hlediska pěších a dále si s p. Zapletalem individuálně upřesnili další otázky.
Ing. Merta poukázal, ţe úkolem stanoveným na základě připomínek a Posudku Dokumentace EIA
bylo projektově rozpracovat obě varianty MÚK do srovnatelného stavu. Porovnávat srovnatelným
způsobem obě varianty je moţné v různých problémových okruzích. Za stěţejní byly stanoveny
body stanovené posudkářem. Na základě dialogu mezi odborníky na architekturu a krajinný ráz
byly provedeny změny v technickém řešení zejména ve variantě A. Dále poukázal na jednotlivé
změny při řešení prostoru MÚK a zdůraznil, ţe cílem je umístit stavbu do prostoru, protoţe
technické řešení a i další okruhy (hluková, rozptylová studie, atd.) mají srovnatelné výstupy v obou
variantách a u ani jedné z variant tedy není zásadní konkrétní „pro“ nebo „proti“.
Ing. Merta dále informoval, ţe mimo dokumentaci EIA jsou v současné době pro porovnávání
zpracovávány i další studie MÚK Řeporyjská – Dopravně inţenýrské posouzení a Bezpečnostní
audit. Zároveň probíhá projednávání dokumentace DÚR. Do čistopisu dokumentace, který bude
zpracován po projednání, se promítnou i výsledky EIA s cílem optimalizovat řešení celé RR.
p. Zapletal konstatoval, ţe jako MČ P5 vydají k tomuto souborné stanovisko.
p. Růţička vznesl dotaz na pěší vztahy s tím, ţe se nedomnívá, ţe z hlediska pěších tras je
varianta A výhodnější a bylo by moţné toto dopracovat.
Ing. Kořínek reaguje detailním popisem tras a důvodů pro jejich volbu. Podrobnosti později řešili
individuálně.
Ing. Bláha se dotazoval na způsob vyuţití a spravování technologického prostoru, který ve variantě
A vznikne v prostoru MÚK nad tubusem metra a zda bylo toto řešeno.
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 Ing. Kořínek předpokládá vyuţití tohoto prostoru jako technologického prostoru pro správce
městské dopravní a technické infrastruktury, nepravděpodobněji pro DP Metro, neboť přímo
navazuje na OSM. Pokud ne, přejde prostor do správy pravděpodobně TSK.
 Ing. Merta poté konstatuje, ţe toto dopodrobna řešeno zatím nebylo.
 Ing. Bláha se dotázal, jak byla prostorově řešena hluková situace.
 Ing. Hajná konstatovala, ţe výpočetní software Hluk+ pracuje pouze ve dvou rozměrech a třetí
rozměr je řešen jako atribut jednotlivých objektů vkládaných do výpočtového modelu. Tím pádem je
moţno do určité míry řešit výškovou situaci, reliéf terénu, atd.
 dále proběhla širší debata na téma vhodnosti doplnění zmíněného Dopravně inţenýrského
posouzení včetně mikrosimulace dopravy a Bezpečnostního auditu do Dokumentace EIA.
Zpracovateli Dokumentace z PUDISu bylo diskutujícím vysvětleno, ţe toto není předmětem
procesu EIA.
 Ing. Šambergerová se poté vrátila k programu s prezentací vlivu na krajinný ráz. Zrekapitulovala
situaci kolem řešení migračního objektu pro drobné savce (viz. bod pojednávající o ekoduktu),
který byl navrţen ve spolupráci s Ing. Pilařem.
Dále uvedla do problematiky vlivu RR na krajinný ráz v oblasti Zlíchova, kde bude realizováno
vyústění tunelu Radlice a jeho napojení na Městský okruh. Ze strany posuzovatele Dokumentace a
MHMP byl vznesen poţadavek na detailnější zpracování hodnocení vlivu na krajinný ráz v této
lokalitě. Tento posudek zpracoval Ing. arch. Vorel a Ing. Šambergerová předběţně informovala, ţe
vliv na krajinný ráz jím byl označen jako malý. V současnosti se ještě pracuje na vizualizacích pro
lepší přehlednost. Na jednání byly k dispozici fotografie se zákresy vyústění tunelu Radlice,
kompletní vizualizace budou součástí dopracované Dokumentace EIA.
Zapsali Ing. Kamil Abuklam, Ing.Olga Šambergerová, Ing. Lukáš Kořínek (PUDIS a.s.)
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DOKUMENATCE o posuzování vlivů na ŽP
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov

I. SEZNAM ZPRACOVATELŮ DOKUMENTACE
Oznámení záměru bylo zpracováno v souladu s §8 Zákona ČR 100/2001 Sb.
O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů.
Na zpracování dokumentace se podílel kolektiv pod vedením RNDr. Věry Kameníčkové,
která je autorizovanou osobou, oprávněnou zpracovávat Oznámení, Dokumentace a
Posudky podle příslušného zákona.
Zhotovitel:

PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10

Odpovědný řešitel:

RNDr. Věra Kameníčková
Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR
č.j. 16437/4446/OEP/92

Spoluřešitelé:

Ing. Kamil Abuklam – PUDIS a.s.
Pavla Bayerová – PUDIS a.s
Ing. arch. Petr Bednář – ARTOO
Ing. Boleslav Březina – PUDIS a.s.
Ing. Marie Černá – ÚDI Praha
Ing. Marie Čedíková – K+K průzkum s.r.o.
doc. PaeDr. Jan Farkač, CSc. a kol.
autorizovaná osoba pro biologické hodnocení podle §45i
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění § 67 zákona 218/2004 Sb.
doc. Zdeněk Fiala, CSc.
soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací
hygiena životního prostředí, držitel Osvědčení o autorizaci
k hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí
č. 016/04 a držitel Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví dle vyhlášky MZ č. 3/2004.

Ing. Radka Hajná – PUDIS a.s.
MUDr. Bohumil Havel
soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací
hygiena životního prostředí, hodnocení zdravotních rizik, držitel
Osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik expozice
chemickým látkám v prostředí a hluku č. 008/04 a držitel Osvědčení
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle
vyhlášky MZ č. 3/2004

Mgr. Radovan Chmelař, Ph.D. – PUDIS a.s.
Ing. Jiří Jahn, CSc. – EKOCONSULT
RNDr. Jiří Kessl a kol. - AQH s.r.o.
Pudis a.s.
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Ing. Darina Kratochvílová – PUDIS a.s.
Ing. Lukáš Kořínek – PUDIS a.s.
Ing. Karel Krupa, CSc. – PUDIS a.s.
Ing. arch. Bc. Jiří Kupka, Ph.D. Ing. - Paed IGIP
Mgr. Milan Kuchařík – Muzeum Hlavního města Prahy
Jiří Kříž - Česká geologická služba, Praha
Ing. Richard Kuk – PUDIS a.s.
Ing. Petr Lomnický – PUDIS a.s.
RNDr. Jan Maňák a kol. – EKOAIR
doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc.
Ing. Tomáš Pilař – DATURA
Ing. Dana Potužníková
autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních rizik expozice hluku číslo
osvědčení 004/04 a osoba způsobilá pro oblast posuzování vlivů na
veřejné zdraví osvědčení odborné způsobilosti 2/2004

Ing. Olga Šambergerová – PUDIS a.s.
Mgr. Lukáš Viktorin – Česká společnost ornitologická
RNDr. Josef Vorel – PUDIS a.s.
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. – Atelier V a kol.
Ing. arch. Jiří Zavadil – Atelier Zavadil
Projektanti PUDIS a.s. pod vedením Ing. Jana Petra, Ing.
Lukáše Kořínka
SATRA s.r.o. pod vedením Ing. Josefa Dvořáka a Ing. Františka
Poláka
Konzultace:

Viz. zápisy z jednání

Datum zpracování dokumentace: 07/2008
Podpis a adresa zpracovatelů dokumentace:
RNDr. Věra Kameníčková
Rozšířená 2046/18
182 00 Praha 8
Tel. 732 862 869
Ing. Olga Šambergerová – PUDIS a.s.

Pudis a.s.
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J. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ


Právní předpisy týkající se životního prostředí a ochrany zdraví obyvatel, normy
a Metodické pokyny MŽP ČR, Nařízení vlády, Věstníky MŽP ČR



Územní systém ekologické stability hl.m. Prahy



Ochrana přírody a krajiny v hl. m. Praze



Územní plán hl. m. Prahy



Praha – Životní prostředí (r. 1998-2006), Úloha SGU – Životní prostředí (1998 - 2006)



Ortofotomapa zájmového území a další mapové podklady



Internetové stránky hl.m. Prahy, ČHMÚ, OHS apod.



Rekognoskace terénu in situ



Dokumentace DÚR, PÚDIS a.s. a SATRA s.r.o. (06/2007)



Urbanistická studie – 2001 a 2003 – VHE a spol.



Urbanistické řešení - Atelier Zavadil (07/2008)



Studie proveditelnosti - PUDIS a.s., VHE a spol. (2003)



Hlukové studie



Exhalační studie



Přírodovědný průzkum



Dendrologický průzkum, urbanismus



Archeologická rešerše



Krajinný ráz



Kulturní a historické hodnoty území



Vlivy na zdraví obyvatel



Odborná literatura v oblasti životního prostředí

Pudis a.s.
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K. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ATEM
BPEJ
ČIŽP
ČHMÚ
ČSN
DN
DoKP
DÚN
DÚR
DvK
DSP
GIS
GTP
HG
HMP
IAD
IMIP
IOŽIP, SGÚ
JZM
KÚ
LN
MČ
MHD
MHMP
MO
MÚK
NS
NTL
OA
OOP MHMP
OHS
OSM
PD
PHO
PHS
PID
PM10
PO
POV
PUPFL
Pudis a.s.

Ateliér ekologických modelů
Bonitně půdně ekologická jednotka
Česká inspekce životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
Česká státní norma
Průměr potrubí
dotčený krajinný prostor
dešťová usazovací nádrž
Dokumentace pro územní řízení
doprava v klidu
Dokumentace pro stavební povolení
Geografický informační systém
Geotechnický průzkum
hromadné garáže
Hlavní město Praha
Individuální automobilová doprava
Institut městské informatiky hl. m. Prahy
Informační systém o životním prostředí
Jihozápadní město
Katastrální území
Nákladní vozidla 3,5 až 6 t celkové hmotnosti
Městská část
Městská hromadná doprava
Magistrát hlavního města Prahy
Městský okruh
mimoúrovňová křižovatka
navrhovaná stavba
nízkotlaký plynovod
Osobní a dodávkové automobily do 3,5 t celkové hmotnosti
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
Okresní hygienická stanice
Ochranný systém metra
projektová dokumentace
protihluková opatření
protihluková stěna
Pražská integrovaná doprava
Respirabilní frakce prašného aerosolu (velikost částic do 10 µm)
Pražský okruh
Projekt organizace výstavby
Pozemky plnící funkci lesa
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P+R
PRE
PV
RR
SZÚ
STL
TN
ÚDI
UO
ÚPn
US
ÚSES
VHG
VŠE
VTL
VÚC
ZPF

Pudis a.s.

Parkoviště typu Parkuj a jeď (MHD)
Pražská energetická společnost
Pomalá vozidla = LN + TN
Radlická radiála
Státní zdravotní ústav
středotlaký plynovod
Těžká vozidla nad 6 t celkové hmotnosti (včetně autobusů mimo PID)
Ústav dopravního inženýrství
Urbanistické obvody
Územní plán hlavního města Prahy
Urbanistická studie
Územní systém ekologické stability
veřejné hromadné garáže
Všechna vozidla = OA + LN + TN
vysokotlaký plynovod
Velký územní celek
Zemědělský půdní fond
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